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HOOFDSTUK 4

CLUBS

Art. 4.1
Aansluiting
- Een club is een autonome, plaatselijke vereniging met als doelstelling het organiseren van recreatieve
en/of competitieve tafeltennisactiviteiten.
- Het bestuur van een club bestaat bij voorkeur uit minstens 3 personen ouder dan 18 jaar.
- De aanvraag tot aansluiting moet ondertekend worden door een bestuurslid en opgestuurd worden
naar Sporta-federatie vzw, Boomgaardstraat 22 bus 50 te 2600 Berchem.
- Bij aansluiting onderschrijft de club het Algemeen Reglement van Sporta-federatie vzw, het reglement
van inwendige orde uitgevaardigd door de Sporta-raad Tafeltennis en de provinciale sporttechnische
reglementen uitgevaardigd door de Provinciale Sporta-raad tafeltennis.
- Bij aansluiting is ieder lid verzekerd voor eigen lichamelijk schade en burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v.
derden zoals omschreven in het ARIO van Sporta-federatie vzw, hoofdstuk verzekeringen.

Art. 4.2
Ledenadministratie
- Een club werkt via het ledenadministratieprogramma Mijn Beheer en geeft hiervoor een
contactpersoon op.
- De vervaldag voor tafeltennisclubs die deelnemen aan de competitie van Sporta-federatie Tafeltennis
en de uiterlijke datum waarop de club te kennen geeft of ze opnieuw wenst aan te sluiten, is vastgelegd
op 1 juni. Dit houdt in dat de club zijn heraansluiting dient te volbrengen vanaf 1 mei tot uiterlijk 30
juni.
- Iedere wijziging van persoonsgegevens dient onmiddellijk via Mijn Beheer gemeld te worden.
- Iedere wijziging van het bestuur en/of adres van de bestuursleden dient onmiddellijk en schriftelijk
gemeld te worden aan de Provinciale Sporta-raad.
- Leden die na de vrijheidsperiode niet meer als competitiespeler heraangesloten worden, kunnen als
competitiespeler aansluiten bij een andere club.
- Nieuwe competitiespelers moeten bij hun aansluiting steeds een papieren aansluitingsformulier
opsturen naar Sporta-federatie.

Art. 4.3
Rechten
- Een aangesloten club ontvangt/heeft recht op:
 Één verzekeringshandleiding
 Een vastgelegd aantal gratis jaarabonnementen op het Sporta-magazine.
 Een gratis periodieke Sporta-federatie nieuwsbrief
 Één gratis kalenderboek
 Één ARIO en één SRIO Tafeltennis

Art. 4.4
Lidgeld en betalingen
- Aangesloten clubs betalen geen clublidgeld, wel een aansluitingsbijdrage voor de aangesloten leden –
basislidgeld. Dit basislidgeld bedraagt wordt jaarlijks vastgelegd door de federatie.
Voor spelers die in competitie treden, wordt een competitiebijdrage supplement op het basislidgeld
aangerekend.
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Iedere club moet ten allen tijde in orde zijn met zijn financiële verplichtingen ten opzichte van Sportafederatie vzw n.l.:
 een verschuldigd saldo moet binnen de vooropgestelde termijn betaald zijn;
 eventuele schulden van de club kunnen aan de leden worden aangerekend tenzij de club een vzw
statuut heeft.
Indien niet in orde wordt de club geschorst of zelfs uitgesloten.
Betalingen dienen slechts te gebeuren na ontvangst van een factuur.

Art. 4.5
Borgstelling
Het bestuur blijft altijd borg staan tegenover Sporta-federatie vzw voor eventuele inbreuken op de
reglementen en de gevolgen ervan.

Art. 4.6
Informatie
- Tenzij anders bepaald ontvangt de contactpersoon alle officiële briefwisseling vanwege Sporta-federatie
vzw.
- De contact- en adresgegevens van clubvoorzitter, contactpersoon, secretaris en jeugdverantwoordelijke
worden opgenomen in het kalenderboek.

Art. 4.7
Fusie
- Iedere club kan fusioneren met een andere club indien:
 de club financieel in orde is met Sporta-federatie vzw en de Provinciale Sporta-raad;
 ingediend voor 1 mei van het lopende kalenderjaar;
 de aanvraag tot fusie ondertekend is door 2/3 van de leden van de betrokken clubs.
- De leden van betrokken clubs zijn vrij.
- De Provinciale Sporta-raad bepaalt in welke reeksen de ploegen van de nieuwe club worden ingedeeld.

Art. 4.8
Ontslag
- Iedere club kan ontslag nemen indien:
 het bestuur van de betrokken club het ontslag schriftelijk indient bij Sporta-federatie vzw en de
Provinciale Sporta-raad voor 1 juni van het lopende kalenderjaar.
 het ontslag wordt aanvaard als alles financieel in orde is met Sporta-federatie vzw.
- De leden van de ontslagnemende club zijn vrij.
- Uiterlijk 3 maanden na het ontslag wordt gemeld hoe eventuele tegoeden dienen geregeld te worden.
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