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Wij hebben het graag koud...

DYB Clubreglement

DYB



1. Interne reglementen.

De interne reglementen worden door het bestuur opgesteld in functie van de statuten en de
noodzaak.
De reglementen worden bij uitreiking van de lidkaart of invulformulier aan ieder lid ter 
kennisname en ter handtekening gegeven. 
Een aanpassing van de reglementen zal in het clubblad worden gepubliceerd.

2. Wijze van toetreding.

Kandidaten voor lidmaatschap kunnen zich tijdens het ijsberenseizoen (half september – 
half maart) bij een bestuurslid aanmelden en een inschrijvingsformulier invullen en mag dan
driemaal proberen, nadien moet het lidgeld worden betaald. 
Indien het lidgeld niet is betaald na 6 weken word je niet als lid beschouwt.
In de zomerperiode zijn er geen inschrijvingen.

3. Lidgelden.

Het lidgeld wordt in oktober of november betaald voor een gans jaar ( seizoen) en kan niet
teruggevorderd worden bij het verlaten van de club.

4. Lidkaarten.

De leden moeten hun lidkaart bijhebben en op vraag van het bestuur of personeel van het
zwembad kunnen tonen dat ze lid zijn van de club. De lidkaarten worden pas aangemaakt als
het lidgeld van het lid betaald is aan de club. Deze is persoonlijk per lid en per sportjaar.

5. Het bestuur.

De lijst van de bestuursleden is terug te vinden achteraan het clubblad en op de website.

6. Wijze van vergaderen van het bestuur.

Het bestuur vergadert minstens één maal per kwartaal voor het welzijn en de dagelijkse 
werking van de club. 
Van deze vergadering wordt een verslag opgemaakt en op het secretariaat bewaard.

7. Activiteiten van de club.

Activiteiten die door leden worden aangemeld en goedgekeurd worden tijdens de 
bestuursvergadering worden in naam van de club gevoerd. 
Niet aangemelde of niet goedgekeurde activiteiten door leden georganiseerd, worden als privé
initiatief beschouwd.
Alle goedgekeurde activiteiten verschijnen op een activiteitenkalender die wordt uitgehangen
in het zwembad en die tevens ook op de website terug te vinden is. De leden kunnen in 
extremis ook op de hoogte gebracht worden via email die verstuurd zal worden door de
secretaris van de club.
Ook in het clubblad zal melding gemaakt worden van de komende activiteiten die nog zullen
plaats vinden.



8 Openingsuren. 

Er wordt samen gekomen om 18u50 op dinsdag en donderdag en op zaterdag om 16u50 in
de inkomhal van de Olympos, om ons dan om te kleden voor de ijsberentraining.

Met de vermelding van lid van de ijsberenclub aan de kassa, mag je na het ijsberen gebruik
maken van het  recreatie bad Olympos aan een voordeel tarief van 1,30 €.

Trainingsuren van het ijsberen:
Dinsdag :     19.00u (kleedkamer moet leeg zijn om 20u30)
Donderdag: 19.00u (kleedkamer moet leeg zijn om 20u30)
Zaterdag :    17.00u (kleedkamer moet leeg zijn om 18u15)

9. Zwemmen zonder begeleiding.

Het is absoluut verboden om alleen in het water te gaan. Buiten  zwemmen is enkel toegelaten
vanaf twee zwemmers. Eén zwemmer blijft steeds aan de kant staan voor toezicht en voor de
veiligheid van de andere zwemmers. Er wordt alleen gezwommen in het bijzijn van een 
verantwoordelijke of een bestuurslid en/of een verantwoordelijke aangeduid door een
bestuurslid van DYB.

10. Niet naleven van de reglementen.

Leden die de reglementen niet naleven worden mondeling op de feiten gewezen, nadien per
aangetekende brief. 
Een derde nalatigheid kan leiden tot uitsluiting van het desbetreffende lid uit de club.
vzw De Dendermondse IJsberen (bestuur en leden) kunnen niet verantwoordelijk worden
gesteld wanneer de reglementen niet worden nageleefd, noch gerechtelijk vervolgd. 

11. Verantwoordelijkheid redders.

De redders kunnen nooit persoonlijk aansprakelijk gesteld worden noch vervolgd worden 
wanneer de reglementen niet worden nageleefd door de leden van de club.
Aan Zwembad Olympos in de zwemvijver: 
Om het toezicht te optimaal te kunnen verzekeren van de leden, vragen wij om steeds binnen
het 25 meter gedeelte te  zwemmen (dus niet voorbij de tweede steiger).

12. In het water duwen.

Het is absoluut verboden om elkaar in het water te duwen.  Het is immers niet de bedoeling
dat iemand een "schrik pakt".  IJsberen doe je op eigen tempo en eigen kunnen.

13. Onverantwoordelijk gedrag.

Bij onverantwoordelijk  gedrag van een lid van de Dendermondse IJsberen, zal het gebeurde
feit  onderzocht worden door het bestuur van DYB en zal er met de betrokken partijen 
onderhandelen worden. Bij bezwarende feiten zal het lid uitgesloten worden uit de club 
(zonder teruggave van het lidgeld) en kan er een melding (indien bezwarende feiten) gemaakt
worden bij de bevoegde instanties.



14. Dronken zwemmen.

Het is absoluut verboden om in beschonken of dronken toestand te ijsberen. Deze regel geld
zowel tijdens de trainingsdagen als ook op activiteiten die door het bestuur van de club 
worden goedgekeurd.

15. Vervoer naar wedstrijden.

Er wordt best onderling met elkaar afgesproken indien men deelneemt aan carpooling. Vooral
als men voor het af te leggen traject wilt vergoed zien worden, dient men voor vertrek klaar en 
duidelijk af te spreken en niet achteraf als men reeds ter plaatse is. Het bestuur kan niet 
verantwoordelijk gesteld worden voor onderlinge geschillen tussen de leden.

16. In een zwemclub hoor je te zwemmen.

De Dendermondse IJsberen zijn gekend als een zwemclub bij de sportraad van Dendermonde
en bij de Vlaamse Zwemfederatie. Wanneer je je aanbied in Olympos, als ijsbeer, dien je ook in
het koude water in de vijver buiten te zwemmen. Het is niet de bedoeling om enkel in je
zwemkledij op de steiger te paraderen om zo van het voordeel tarief te genieten. Anders kan
het gebeuren dat we het voordeeltarief kwijt zijn.

17. Forfait tijdens wedstrijden.

Wie forfait geeft op een ijsberenwedstrijd zonder geldige reden en ingeschreven was, zal niet
meer in geschreven voor andere wedstrijden in het lopende seizoen. Enkel met een geldige
reden en een bewijs (dat je moet afleveren aan de secretaris van DYB) kan je nog ingeschreven
worden voor een volgende wedstrijd in het seizoen.

Voor vzw Dendermondse IJsberen 
© Peter Van Doorsselaer ~ secretaris DYB
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