
NIEUW OLYMPIA TURNHOUT VZW (N.O.T.): REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (R.I.O.) 

1. Het R.I.O. is een aanvulling op de statutaire bepalingen en dient door alle leden te worden 

nageleefd. Het heeft tot doel een goede werking van onze club en een gezonde sportgeest in 

onze club te kunnen blijven verzekeren.  

 

2. Leden 

Er zijn effectieve leden en toegetreden leden (schaatsers).  

Effectieve leden zijn personen die voorkomen op de effectieve ledenlijst van de vereniging en 

die daardoor stemrecht hebben op de Algemene Vergadering en wiens rechten en plichten 

uitdrukkelijk door de wet en de statuten worden geregeld.  

Toegetreden leden (schaatsers) zijn leden die geen stemrecht hebben op de algemene 

vergadering en wiens rechten en plichten worden geregeld via dit reglement van inwendige 

orde.  

 

3. Gedrag 

De schaatsers en hun ouders en/of vertegenwoordigers gedragen zich steeds op een 

beleefde en correcte wijze tegenover:  

  - de raad van bestuur en andere clubleden;  

  - trainers en trainsters;  

  - juryleden;  

  - officiëlen van de VKSB en KBKF  

  - verantwoordelijken en medewerkers van IJssportcentrum Turnhout.  

Voor, tijdens en na de clubbeurten volgen zij de aanwijzingen van de aanwezige 

bestuursleden of de door hen aangestelde verantwoordelijken op.  

Er dient respectvol te worden omgegaan met materiaal van derden. 

 

4. Ongewenst gedrag 

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

getolereerd: 

  - seksuele intimidatie 

  - agressie en geweld (verbaal en fysiek) 

  - pesten 

  - discriminatie (bv. op grond van uiterlijk, geslacht, geaardheid, afkomst, geloof, …) 

  - diefstal 

  - bewust in gevaar brengen van andere schaatsers 

 

5. Federaties 

N.O.T. is aangesloten bij V.K.S.B. (Vlaamse kunstschaatsenbond), welke op zijn beurt is 

aangesloten bij K.B.K.F. (Koninklijke Belgisch Kunstschaatsfederatie). N.O.T. is ook lid van PKA 

(Provinciale Kunstschaatsfederatie Antwerpen).  

De schaatsers en hun ouders stellen zich niet rechtstreeks of onrechtstreeks schriftelijk of 

mondeling in verbinding met het secretariaat van de V.K.S.B., K.B.K.F., PKA, B.L.O.S.O. I.S.U., 

B.O.I.C., binnen- en buitenlandse clubs, of andere officiële schaatsinstellingen.  

Alle communicatie naar deze instellingen zal steeds via het secretariaat of voorzitter van 

Nieuw Olympia Turnhout gebeuren. 

 



6. Toegang tot het ijs: 

Om toegelaten te worden tot het ijs tijdens de cluburen dient men 

  - lid (of gastlid) te zijn van N.O.T. 

  - geregistreerd te zijn als schaatser die proeflessen komt volgen  

  - te behoren tot de groep die tijdens de betreffende clubbeurt les heeft 

Afwijkingen kunnen enkel toegestaan worden mits akkoord van de hoofdtrainer(s) of 

dienstdoend bestuurslid. 

Niet clubleden zijn enkel toegelaten op het ijs tijdens de cluburen mits hij/zij toelating heeft 

van een bestuurslid van N.O.T.  

De schaatsers dienen minimum 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn.  

 

7. Indeling groepen 

De schaatsers worden ingedeeld in  

  - recreatieven 1: beginnende schaatsers en schaatsers met beperkte schaatservaring 

  - recreatieven 2: ervaren schaatsers 

  - adults: recreatieve schaatsers vanaf 18 jaar 

  - competitieven: schaatsers die deelnemen aan kunstschaatswedstrijden 

  - synchro: schaatsers die deelnemen aan synchro-schaatsen 

De trainers bepalen in welke groep de schaatser wordt ingedeeld op basis van zijn 

schaatskwaliteit.  

Minimum 1x per jaar organiseert N.O.T.-schaatsbrevetten om zo het level van de schaatser 

vast te stellen.  

 

8. Proefbeurten 

Ter kennismaking hebben schaatsers die willen toetreden tot de club het recht om 3 gratis 

proeflessen bij te wonen.  Hiertoe dienen zij zich bij het dienstdoend bestuurslid te 

registreren. Zonder registratie zijn zij niet verzekerd. Indien zij daarna de lessen verder willen 

bijwonen dienen zij zich in te schrijven als schaatsend lid.   

Een schaatser kan slechts éénmalig beroep doen op de gratis proeflessen. 

 

9. Kledij 

Het is noodzakelijk aangepaste warme kledij te dragen. Het dragen van handschoenen is 

verplicht om aanspraak te kunnen maken op tussenkomst van de verzekering.  

In het kader van uniformiteit in kledij kunnen er zwarte clubvesten met N.O.T.-logo worden 

aangekocht.  Het is wenselijk doch niet verplicht deze vest tijdens de clubbeurten te dragen. 

Om deel te kunnen nemen aan shows en gala’s is het dragen van de clubvest verplicht. 

Competitie-schaatsers dragen de N.O.T.-vest bij hun deelname aan wedstrijden.   

 

De club stelt soms eigen kledij ter beschikking van bepaalde groepen leden: synchrojassen, 

gala outfit, lesgevervest, …  Deze kledij blijft eigendom van de club en mag enkel gedragen 

worden tijdens de activiteiten waarvoor ze bestemd zijn.  Bij stopzetting van de betreffende 

activiteit door het lid dient deze kledij in propere staat terug bezorgd te worden aan de 

club.  Zo niet behoudt de club zich het recht om een schadevergoeding te vragen. 

 

10. Gastlid 

Schaatsers van N.O.T. kunnen gastlid worden bij een andere club, mits zij hiervoor toelating 

krijgen van het bestuur van N.O.T.  

 



N.O.T. aanvaardt ook gastleden van andere clubs mits toelating van de club van oorsprong. 

Gastleden van N.O.T. zijn niet verzekerd via N.O.T.  

Bij een ongeval dienen zij de verzekering van hun club van oorsprong te raadplegen.  

 

11. Buitenland 

Iedere competitieve schaatser van N.O.T. die in het buitenland gaat schaatsen, b.v. voor een 

stage, dient dit voorafgaandelijk aan de secretaris van de club bekend te maken, met opgave 

van plaats en datum van het verblijf.  

Enkel deze schaatsers zijn verzekerd op de door hen opgegeven ijsbaan in het buitenland. 

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

deelnemen aan een gala, wedstrijd of test.  

 

12. Wedstrijden 

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

deelnemen aan een gala, wedstrijd of test. Indien een schaatser zicht wenst in te schrijven 

voor een test of een wedstrijd zal hij/zij dit aanvragen bij zijn/haar trainer. Deze richt dan de 

aanvraag tot inschrijving aan het secretariaat van de club per email ten laatste 48 uur voor 

het verstrijken van de deadline.  

De schaatser betaalt vervolgens onmiddellijk het inschrijvingsgeld via een overschrijving op 

de bankrekening van N.O.T. Bij nalatigheid van betaling wordt de betrokken schaatser 

geschrapt voor deelname. Er is geen verhaal of beroep mogelijk tegen deze beslissing.  

Enkel bestuursleden van N.O.T. zijn gerechtigd inschrijvingen voor wedstrijden te doen. De 

schaatsers die zijn ingeschreven om deel te nemen aan testen of wedstrijden, maar wegens 

ziekte of ongeval niet kunnen deelnemen verwittigen onmiddellijk het secretariaat van de 

club.  

In geen geval wordt het inschrijvingsgeld teruggestort, tenzij anders bepaald in de 

wedstrijdaankondiging. 

 

13. Lesgevers 

Enkel de door de raad van bestuur als dusdanig erkende trainers, initiators of monitoren 

mogen lesgeven of assisteren tijdens de cluburen.  

Het is de leden bijgevolg verboden een vergoeding te ontvangen voor het aan elkaar geven 

van aanwijzingen of raadgevingen en dit zowel tijdens de clubbeurten als tijdens de publieke 

beurten. Het bestuur kan steeds een beroep doen op schaatsers die zij hiervoor bekwaam 

achten, om het trainerskorps bij te staan.  

De lesgevers zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle reglementen en bepalingen van 

de VKSB en de KBKF. Daartoe raadplegen zij regelmatig de website van de VKSB en/of KBKF 

en hun email. Alle contact met VKSB en /of KBKF dient via het bestuur van de club te 

gebeuren.  

 

Lesgevers bij N.O.T kunnen zich verder bekwamen in het lesgeven aan kunstschaatsers.  

Bij het inschrijven van cursussen dienen zij zelf het cursusgeld te betalen.  

N.O.T. stimuleert het volgen van opleidingen en betaalt het cursusgeld terug mits volgende 

voorwaarden:  

a) De deelname aan de cursus dient voor aanvang van de cursus gemeld te worden bij 

het bestuur van N.O.T. 

b) De cursist moet slagen in het examen. 



c) De cursist dient een copie van het diploma te overhandigen aan N.O.T. 

d) Na het behalen van het diploma dient men nog minimaal 1 jaar les te geven bij 

schaatsclub N.O.T.  

 

 

14. Transfer 

Schaatsers die wensen te transfereren naar een andere club dienen daarvoor een 

schriftelijke aanvraag te richten aan het bestuur van de club en pas vervolgens aan de 

secretaris van de club waarbij zij aangesloten wensen te worden. Een transfer is enkel 

mogelijk indien de schaatser schuldenvrij is bij schaatsclub N.O.T. 

 

15. Externe trainers 

Het is verboden voor trainers die niet tot de club behoren het ijs te betreden of rond de 

ijsbaan te staan gedurende de cluburen indien zij hiervoor geen toestemming aangevraagd 

en verkregen hebben van het bestuur van de club.  

Na deze eventuele toelating zijn zij er steeds toe gehouden de aanwijzingen van de 

bestuursleden en/of de aangestelde verantwoordelijke voor de schaatsbeurt op te volgen. 

 

16. Data 

Alle datawijzigingen, zoals adres, tel nr., email …. dienen zo spoedig mogelijk meegedeeld te 

worden aan het bestuur, welke de secretaris van de Vlaamse Kunstschaatsen Bond daarvan 

onmiddellijk op de hoogte brengt.  

 

17. Leeftijdsgrens 

Aansluiten bij onze schaatsclub kan vanaf een leeftijd van 5 jaar voor zover de kinderen 

zindelijk zijn. Bovendien moet het kind voldoende zelfstandigheid (loslaten van mama en 

papa) vertonen en voldoende evenwichtsgevoel hebben. Meestal betekent dit dat het kind 

zelfstandig kan fietsen zonder zijwieltjes.  

Wanneer een kind jonger dan 5 jaar blijk geeft klaar te zijn om te leren schaatsen kan het 

bestuur een uitzonderingen maken op de leeftijdsgrens.  

Er wordt verwacht dat de kinderen voor de aanvang van de beurt naar het toilet gaan zodat 

ze de les ervoor niet moeten storen. 

 

18. Lidgeld 

Men is pas lid na betaling van het jaarlijks vastgestelde lidgeld. 

Leden die het lidgeld niet betalen hebben geen toegang tot het ijs tijdens de schaatsuren 

georganiseerd door Nieuw Olympia Turnhout. 

 

De lidgelden per kalenderjaar worden jaarlijks vastgelegd door de raad van bestuur van 

N.O.T. Zij worden gepubliceerd op de website van N.O.T. (www.not-turnhout.be)  

Het 2e lid van eenzelfde familie krijgt een korting van 5 euro op het lidgeld en het 3° lid krijgt 

een korting van 10 euro.  

Houders van een geldige ‘UIT-PAS’ krijgen ook korting. De voorwaarden hiervoor zijn 

gepubliceerd op de website van de club. 

Het lidgeld is geldig van 1 januari tot 31 december van het kalenderjaar en dient ten laatste 

op 10 januari van elk jaar betaald te zijn.  

Bij betaling na deze datum wordt het lidgeld verhoogd met 10 euro, m.u.v. leden die na deze 

datum als nieuw lid aansluiten bij N.O.T.. 

http://www.not-turnhout.be/


 

Voor schaatsers die in het najaar aansluiten gelden volgende bedragen:  

Aansluiting in september:  55 % van het lidgeld 

Aansluiting in oktober:   43 % van het lidgeld 

Aansluiting in november:  32% van het lidgeld 

 

Er zullen nooit geen lidgelden terugbetaald worden. NOT als club heeft financiële 

verplichtingen naar VKSB en Ijssportcentrum Turnhout. 

 

19. Verzekering 

Elk lid is door zijn lidmaatschap via de club aangesloten bij VKSB die haar leden verzekert 

tegen medische kosten bij ongevallen. 

De polis kan je raadplegen op de website van N.O.T.  

De verzekering is geldig op alle Belgische schaatsbanen.  

In dit verband wordt aangeraden een medisch attest te bezorgen voor geschiktheid voor 

sportbeoefening.  Voor recreatieve leden dient dit eenmalig te gebeuren, voor competitieve 

leden elk kalenderjaar. Indien u zich hier niet aan houdt is het de verantwoordelijkheid van 

het lid indien de verzekering niet zou tussenkomen bij ongevallen. 

 

De club behoudt het recht om een extra medisch attest te vorderen bij twijfels over 

medische geschiktheid van het lid. 

 

Competitieve schaatsers zijn ook verzekerd indien ze gaan schaatsen in het buitenland (bv. 

voor stages of wedstrijden), voor zover ze dit vooraf bekend hebben gemaakt aan het 

bestuur, met opgave van plaats en datum van het verblijf. 

 

Bij een ongeval op het ijs dient het lid binnen de 48 uur een ongevalsaangifte ingevuld en 

ondertekend te bezorgen aan de secretaris van de club.  De formulieren voor 

ongevalsaangifte zijn te bekomen bij de bestuursleden of op de website van de club. 

 

Na herstel, moet het geneeskundig attest dat door de verzekeringmaatschappij aan het 

slachtoffer werd overhandigd, door een geneesheer ingevuld worden en onmiddellijk 

afgegeven worden op het secretariaat. Zolang dit herstelformulier niet is afgegeven bij de 

verzekeringsmaatschappij, is men niet verzekerd voor verdere ongevallen.  

 

20. Kleedkamer 

De schaatsers maken gebruik van de voor hen gereserveerde kleedkamer en houden deze 

netjes. De bestuurskamer is enkel toegankelijk voor de bestuursleden, hun genodigden, de 

door de club erkende trainers en de personen die door hen als verantwoordelijke aangesteld 

worden.  

Op en rond de ijspiste wordt alles netjes gehouden, afval dient men in de vuilnisemmer te 

werpen. De verantwoordelijke en de aanwezige trainers zien hierop toe. Indien de leden zich 

hieraan niet houden, zullen er sancties getroffen worden.  

Deze sancties gaan van een gewone verwittiging tot een tijdelijke schorsing, zelfs tot een 

uitsluiting. Indien een uitsluiting noodzakelijk geacht wordt, zal deze beslissing door de raad 

van bestuur worden genomen.  

 



21. Vrijwilligerswerk 

Elke schaatser is verplicht een bijdrage te leveren in het vrijwilligerswerk waartoe N.O.T. zich 

heeft geëngageerd ten aanzien van vzw IJssportcentrum Turnhout die de schaatsbaan 

beheerd.  

Het vrijwilligerswerk wordt uitgedrukt in vrijwilligerspunten. Elke taak waarvoor vrijwilligers 

nodig zijn, zal door het bestuur van N.O.T. gewaardeerd worden met vrijwilligerspunten.  

Elke schaatser lid is verplicht 10 vrijwilligerspunten te verzamelen in de loop van het 

schaatsseizoen (1 september t/m 31 mei).  

Het aanbrengen van een sponsor van 250 € voor de club wordt met 10 vrijwilligerspunten 

beloond.  

Het vrijwilligerswerk kan bestaan uit bardienst/ inkom publiek schaatsen/ schaatsenverhuur/ 

hulp bij aanpassingswerken ……. Deze lijst is niet limitatief.  

Het vrijwilligerswerk kan uitgevoerd worden door de schaatser zelf of door zijn/haar 

vertegenwoordiger. Voor de bardienst is een minimumleeftijd van 18 jaar vereist. Voor de 

inkom is een minimumleeftijd van 16 jaar vereist. Voor andere vrijwilligerstaken is een 

minimumleeftijd van 14 jaar noodzakelijk.  

 

22. Gebruik van foto- of beeldmateriaal 

Door aan te sluiten bij N.O.T. geeft de schaatser aan N.O.T. de toelating om foto- of 

beeldmateriaal, gemaakt tijdens clubactiviteiten of wedstrijden, te publiceren in 

clubpublicaties, op de website van de club, op facebookpagina’s van de club, alsook via 

de verschillende media (geschreven pers, radio, televisie) en dit zonder beperking in tijd. 

 

23. Alcohol, drugs- en dopingbeleid  

Tijdens de clubbeurten mogen de schaatsers niet onder invloed zijn van alcohol of 

drugs.  Dezelfde regels worden ook toegepast bij wedstrijden, ook op verplaatsing.  Bij 

vaststelling van een overtreding zal het lid in eerste instantie op de hoogte gebracht 

worden.  Bij minderjarige leden zullen de ouders op de hoogte worden gebracht.  Bij 

herhaalde inbreuken worden de bevoegde officiële instanties ingelicht en kan het lid worden 

uitgesloten uit de club. 

Voor drugsdealen binnen de club hanteert N.O.T. een absolute nultolerantie. Elke dealer zal 

onmiddellijk uitgesloten worden van elke clubactiviteit.  

 

24. Teammanagers 

Personen die schaatsers en/of teams begeleiden, zijn gehouden aan dezelfde regels zoals 

vermeld in dit R.I.O.  

 

25. Klachten en Voorstellen 

Voor alle klachten en voorstellen dient men zich schriftelijk tot de raad van bestuur te 

wenden. Elke schriftelijke klacht of voorstel zal voorafgaandelijk in de eerstvolgende 

vergadering van de raad van bestuur behandeld worden, waarna het betrokken lid op de 

hoogte zal gebracht worden van het gevolg dat eraan gegeven werd.  

 

26. Wijziging R.I.O. 

Het R.I.O. kan ten allen tijde door de raad van bestuur gewijzigd worden.  

 



27. Door het betalen van het lidgeld gaat de schaatser akkoord met de statuten en het R.I.O., 

welke steeds geraadpleegd kunnen worden op de website van N.O.T.  

 

28. Naleving 

Er zal geen enkele afwijking worden toegestaan van deze reglementen zonder een 

voorafgaandelijk schriftelijke toelating van de raad van bestuur. Het niet nakomen van de 

bepalingen van het reglement kan met sancties gepaard gaan, gaande van een gewone 

verwittiging tot een tijdelijke schorsing, zelfs tot een uitsluiting. Indien een uitsluiting 

noodzakelijk geacht wordt zal het betrokken lid voorafgaandelijk gehoord worden en zal de 

beslissing door de raad van bestuur worden genomen.  

 

29. Schaatsclub N.O.T. is lid van de Vlaamse Kunstschaatsfederatie (VKSB) en moet zich derhalve 

houden aan het R.I.O. van de VKSB.  

Ingeval van twijfel heeft het R.I.O. voorrang op het R.I.O. van N.O.T.  

Het R.I.O. van VKSB kan geraadpleegd worden op:  

http://www.vksb.be/media/1128/vksb-rio-2016-2017.pdf  

 

30. Goedgekeurd door de Raad van bestuur d.d. 26 april 2017 en in voege vanaf 1 juli 2017. 

http://www.vksb.be/media/1128/vksb-rio-2016-2017.pdf

