K.R.B. Jabbeke
Reglement van inwendige orde:
A. Algemene reglementen
1. De datum voor de volgende bestuursvergadering wordt vastgelegd in onderling overleg. De
bestuursvergadering gaat maandelijks door.
2. Ieder reglement kan ten allen tijde tijdens een bestuursvergadering met minimum de helft
van de bestuursleden geschrapt of gewijzigd worden.
3. De inhoud van de clubkas en andere zaken in het belang van de club worden strikt geheim
gehouden onder de bestuursleden.
4. Bij overlijden van een lid wordt een spoedvergadering belegd.
5. Ieder bestuurslid kan een spoedvergadering bijeenroepen.
6. Indien men zijn vergunning verloren is, moet men zelf het duplicaat bekostigen.
7. Iedereen die lid wordt, gaat akkoord dat er foto’s of video’s van hen kunnen worden
geplaatst op gedrukte media, sociale media, de website of andere internettoepassingen.
8. Het spelersreglement moet gelezen worden en wordt aanvaard bij inschrijven en betalen.
B. Lidgeld
9. Ieder lid betaalt jaarlijks lidgeld naargelang zijn categorie. Het lidgeld werd als volgt
vastgelegd:
a. Heren/Dames: 85 EUR (indien betaald voor 30 juli: 65 EUR)
b. Jeugdspelers (tot en met scholier):
i. 1ste kind: 60 EUR (indien betaald voor 30 juli: 45 EUR)
ii. Vanaf het 2de kind: 50 EUR (indien betaald voor 30 juli: 35 EUR)
c. Niet-spelers: 25 EUR.
C. Tussenkomsten/vergoedingen
10. Er wordt een vergoeding gegeven van 0.20 EUR / km voor de personen die hun auto
gebruiken voor de verplaatsing in opdracht van de club.
11. Indien er een cursus gevolgd wordt ten bate van de club (vb. trainer,…), wordt deze betaald
door de club mits toestemming van het bestuur.
12. Bij iedere wedstrijd of tornooi wordt één consumptie betaald per speler en/of coach.
13. Een trainer krijgt één consumptie per training.
D. Wedstrijduitrusting
14. Iedere speler, ongeacht de leeftijd, krijgt van de club een volledige wedstrijduitrusting: één
truitje, één paar sokken en één broekje. Deze kledij wordt enkel vervangen bij te klein of
versleten zijn. Bij verlies dient de kledij vergoed te worden. Voor de kledij betaal je een
waarborg van 12,5 EUR (jeugd) of 50 EUR (junior en senior). Deze waarborg krijg je terug
wanneer je de volledige wedstrijduitrusting terug binnen brengt.

15. De gegeven uitrusting dient enkel om wedstrijden te spelen en mag dus niet gebruikt worden
op training.
E. Alcohol- en drugsbeleid
16. Spelers jonger dan 16 jaar mogen geen alcoholische dranken nuttigen. Spelers tussen 16 en
18 jaar maximum 2 alcoholische dranken (geen sterke dranken) nuttigen.
17. Er worden geen drugs getolereerd in het krachtbal. Sanctie: uitsluiting uit de club en
schriftelijke verwittiging naar ouders of voogd indien minderjarig.
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