Reglement van inwendige orde
in voege vanaf 01-01-2015
1. Zeehengelclub “De Platvis” werd opgericht in 1979. Het clublokaal is gevestigd in
café “Sparrenhof”, Brugsesteenweg, 183 te 9900 Eeklo.
2. De inschrijving van de leden start elk jaar vanaf de laatste wedstrijd.
3. Clubinformatie zal worden bekendgemaakt door middel van een brief of email. De
informatie wordt gestuurd naar het postadres of het emailadres dat bij het bestuur
bekend is. Leden zijn verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens. Alle
wijzigingen worden schriftelijk medegedeeld aan het secretariaat.
4. Om de twee jaar is het voltallige bestuur uittredend en eventueel herkiesbaar.
5. Om de twee jaar of bij het ontslag van een bestuurslid kunnen de leden zich
kandidaat stellen voor een bestuursfunctie.
6. Nieuwe bestuursleden worden verkozen op een algemene ledenvergadering.
Bestuursfuncties worden bepaald tijdens een bestuursvergadering.
7. Alle leden kunnen voorstellen indienen m.b.t. wedstrijden, kampioenenviering e.d.,
deze voorstellen zullen besproken worden tijdens een bestuursvergadering.
8. Ieder jaar na de laatste clubwedstrijd zal een kampioenenviering worden ingericht.
9. Wie zich als lid van Z.H.C. “De Platvis” kan kwalificeren voor een wereldkampioenschap (WK) een Europees kampioenschap (EK) of een interlandenwedstrijd, zowel
individueel als in teamverband, kan een financiële steun ontvangen van Z.H.C. “De
Platvis”. Het bedrag van de financiële steun is bepaald als volgt :
a) Deelname aan een WK of EK :
I)
100,00 euro wanneer dit doorgaat in het buitenland
II)
50,00 euro wanneer dit doorgaat in België
b) Deelname aan een interlandenwedstrijd :
I)
50,00 euro wanneer dit doorgaat in het buitenland
II)
25,00 euro wanneer dit doorgaat in België
Om deze financiële steun te ontvangen moet aan alle volgende voorwaarden
samen voldaan zijn :
a) Op het moment van de kwalificatie het ganse lopende seizoen lid zijn van Z.H.C.
“De Platvis”.
b) Tijdens het jaar van de kwalificatie moet men aan alle clubwedstrijden van
Z.H.C. “De Platvis” min één, deelnemen.
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c) Effectief deelnemen aan het WK, EK of de interlandenwedstrijd waarvoor men
gekwalificeerd is.
d) Lid zijn van Z.H.C. “De Platvis” op het moment dat het WK, EK of de interlandenwedstrijd waarvoor men zich kon kwalificeren doorgaat.
e) Wanneer een team deelneemt aan een WK, EK of interlandenwedstrijd, dan
kunnen enkel de leden van Z.H.C. “De Platvis” die op het moment van de
kwalificatie van dit team reeds lid waren van dit team en welke aan bovenstaande voorwaarden voldoen, genieten van de financiële steun van
Z.H.C. “De Platvis”.
10. De financiële steun is beperkt tot 1 sponsoring per lid per jaar, het evenement dat
het eerst plaatsvindt wordt gesponsord, de eventueel volgende evenementen niet
meer.
11. Een bijkomende financiële steun is voorzien voor de leden van het PVE-team dat
deelneemt aan het kampioenschap van België voor clubs. Deze financiële steun is
beperkt tot 20,00 euro per teamlid.

Het bestuur.
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