Huishoudreglement.
Artikel 1:
De kinderen komen stipt op tijd voor de lessen op de vastgestelde uren. De
kinderen blijven in de les tot het einde. Indien een kindje de les vroeger moet
verlaten, kan dit om uitzonderlijke redenen. De ouders verwittigen voor het
aanvangen van de les de monitors of een verantwoordelijke van de vzw.
Voor de kinderen aan de les deelnemen, wordt er eerst nog naar het toilet
gegaan. Dit om te vermijden dat de kindjes tijdens het lesgebeuren naar het
toilet moeten gaan.
De kinderen worden door de ouders net voor de les aan de deur van de sportzaal
afgezet en opgehaald. Indien de ouders er niet op tijd zijn aan het einde van de
les, dan mag het kind de zaal niet verlaten en wacht het in aanwezigheid van de
monitors/verantwoordelijke op de ouders.
Artikel 2:
De trainingsdagen en –uren worden door de beheerraad in de
bestuursvergadering vastgelegd. Evenals de indeling in groepen, die bepaald
wordt in functie van het aantal leden, hun leeftijd en hun bekwaamheid. In deze
bestuursvergadering zal ook het maximumaantal leden per groep worden
bepaald.
De lessen zijn toegankelijk voor kinderen tussen 3 en 6 jaar.

Artikel 3:
Tijdens de lessen dragen de kinderen sportieve kledij en sportschoenen.
Artikel 4:
Het is verboden om tijdens de trainingen siervoorwerpen te dragen zoals ringen,
armbanden, uurwerken, halskettingen enz.
Artikel 5:
De training moet zo rustig mogelijk verlopen en de instructies van de monitors
worden strikt opgevolgd. Dit sluit niet uit dat deze instructies door de ouders
kritisch worden bekeken en dat hierover met de monitors kan gepraat worden.
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Artikel 6:
De monitors mogen te allen tijde een kind dat zich niet gedraagt berispen en
desnoods in time out zetten of een gepaste sanctie opleggen. De ouders
wachten tijdens de les in de cafetaria. Ouders worden tijdens de les niet
toegelaten in de zaal zodat de kinderen niet afgeleid worden.
Artikel 7:
Tijdens de training wordt er niet gegeten, gedronken of gesnoept. In
uitzonderlijke omstandigheden kan de trainer aan de kinderen toelating geven
om iets te drinken.
Artikel 8:
De les wordt gegeven door monitors die door het bestuur van de
bewegingsschool zijn aangesteld. Indien een monitor niet aanwezig kan zijn op
de voor hem/haar voorziene les, dan moet de lesverantwoordelijke tijdig
verwittigd worden en wordt voor vervanging gezorgd.
Artikel 9:
Ieder lid moet bijdragen tot een goede verstandhouding met het trainersteam en
met de leden onderling.
Artikel 10:
De raad van bestuur kan te allen tijde een lid (leden) de toegang tot de lessen
(dit geldt ook voor niet-leden) tijdelijk of definitief verbieden. Hiertegen is geen
enkel verhaal mogelijk. De gesanctioneerde leden kunnen geen aanspraak
maken op de terugbetaling van het door hun betaalde lidgeld, noch geheel, noch
gedeeltelijk.
Artikel 11:
De definitieve aansluiting bij onze club gaat in bij betaling van het verschuldigde
lesgeld. Het lesgeld wordt betaald per overschrijving op het rekeningnummer
van de Bewegingsschool Zaventem bij de aanvang van iedere sessie of voor alle
sessies tegelijk. Het betaalde lesgeld wordt onder geen enkel beding
teruggestort.
Het betaalde lesgeld kan ook niet overgedragen worden naar een ander persoon
al dan niet lid van onze club.
De ouders gaan door aansluiting bij de Bewegingsschool automatisch akkoord
met dit reglement van inwendige orde, dat naar iedere ouder wordt
doorgestuurd.
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Artikel 12:
Iedereen die kennis wil maken met de Bewegingsschool, heeft de mogelijkheid
om 1 proefles te volgen. Ieder kind is tijdens de proefles verzekerd.
Artikel 13:
Het bestuur behoudt zich het recht voor om te allen tijde het reglement van
inwendige orde te wijzigen. Dit gebeurt bij meerderheid van stemmen in een
bijzondere bestuursvergadering.
Artikel 14:
Naast de 4 bestuursleden hernomen in de statuten zijn er nog 3 bestuursleden
benoemd in het bestuur, nl Marjolein Decock, Ief Vertessen en Raïssa Schodts.
Functies van de bestuursleden wordt hieronder gespecifieerd.
Taakverdeling in het bestuur:
Thomas Schuermans: Voorzitter
Veronique Devos: Secretaris
Els Moens: Penningmeester
Joris De Pauw: Bestuurslid
Artikel 15:
De inhoud van de artikelen van het huishoudelijk reglement en de toepassing
ervan werden goedgekeurd door de algemene vergadering van 02 januari 2018.
Artikel 16:
Alle speelgoed/knuffels hoort niet in de les thuis. Van de leden wordt dan ook
verwacht dat ze deze niet meebrengen naar de les. Speelgoed en knuffels blijven
thuis of bij de ouders in de cafetaria.
Artikel 17:
Doordat Zaventem een Nederlandstalige gemeente is, worden de lessen
uitsluitend in het Nederlands gegeven. Er wordt dan ook van de kinderen
verwacht dat die tijdens de lessen, zowel onderling als met de monitors,
Nederlands spreken.
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