Huishoudelijk Reglement 2021
1. Aanvang huishoudelijk reglement
Dit reglement wordt van kracht vanaf 1 januari 2021 en loopt tot 31 december 2021. Iedereen die zich
aansluit bij T.T.A. gaat automatisch akkoord met dit reglement en zal dit dan ook als dusdanig
ondertekenen en naleven.
Het niet nakomen ervan kan de schrapping van T.T.A.-lid tot gevolg hebben. Het bestuur beslist
hierover.

2. Contactadres
Het Triatlon Team Aalter heeft als correspondentieadres:
Triatlon Team Aalter
Secretariaat
Cosyn Frank
Krijtestraat 25
9041 Oostakker
0486/42 53 30
e-mail: info@ttaalter.be
Rek.nr.: BE54 8900 2406 2697
Op naam van TTA
Alle briefwisseling verstuurd door de Raad van Beheer van de Vlaamse Triatlon en Duathlon Federatie
(VTDL), wordt op het secretariaat ontvangen.
Alle atleten worden dan ook verzocht de briefwisseling bestemd voor het bestuur en/of de teamleden
aan het secretariaat te laten geworden.
Op regelmatige basis worden de leden van TTA op de hoogte gebracht over gebeurtenissen in de club
aan de hand van mail.
Van alle vergaderingen krijgt elk lid een verslag via mail. Ook op de website (www.ttaalter.be) is er
info aanwezig. Dit HHR zal daar ook beschikbaar zijn (enkel voor leden).
3. Transfers
Bij T.T.A. kunnen zich zowel triatleten als duatleten aansluiten.
In geval van een transfer naar T.T.A. zal het bestuur persoonlijk onderhandelen met de betrokken
geïnteresseerde atleet. Deze atleet krijgt dan ook, na akkoord, een aanvullende nota op het
huishoudelijk reglement ter ondertekening overhandigd.

4. Aansluitingsprocedure
Een atleet kan zichzelf als officieel T.T.A.-lid beschouwen, als hij/zij volgende procedure strikt heeft
gevolgd:
Aansluitingsprocedure:
a) de atleet verlengd via de site van de VTDL zelf zijn licentie. Deze wordt na het ontvangen van de
65€ goedgekeurd door TTA en daarna door de VTDL. Pas nadien is de licentie beschikbaar. Deze dient
zelf te worden gedownload van de site. Let op indien je dit niet allemaal doet dan kan je je niet
inschrijven voor een wedstrijd die plaatsvindt in 2021.
b) het verschuldigd bedrag (65 euro voor 2021) voor het aanvragen van een licentie storten op
rekening van Triatlon Team Aalter uiterlijk 31 januari 2021!
(rek.nr. BE54 8900 2406 2697 op naam van TTA) met vermelding van naam + licentie 2021.
T.T.A. stort dit bedrag dan op rekening van de VTDL.
c) U zich akkoord verklaart met het HHR 2021 door de procedure te volgen beschreven in punt 12.
d) Wanneer dit alles gebeurd is zal de VTDL-verantwoordelijke uw licentie digitaal aanmaken en dit u
bezorgen via mail. Dit is een pdf-file die je op een smartphone kan plaatsen om de aan te melden op
een wedstrijd.
Ieder officieel lid van T.T.A. is automatisch verzekerd tijdens training en/of wedstrijd door de VTDL
(polisvoorwaarden ter inzage bij de secretaris). Hij/zij geniet tevens een vermindering van de
inschrijvingsprijs voor wedstrijden die onder VTDL-bescherming staan (zie officiële kalender).

5. Financiële voordelen (SP TTA)
Op bijeenkomsten kunnen de leden genieten van een versnapering en/of drankje betaald door de
clubkas. Zoals op de jaarlijkse spinning. Ook op een eventueel fietsweekend kan er een extraatje uit de
clubkas komen. In afwachting van de aangroei van de leden en eventuele sponsors worden er geen
tegemoetkomingen voor de atleten onder geen enkele manier gedaan.

6. Teamuitrusting:
Ieder lid verbindt zich ertoe de uitrusting van T.T.A. met huidig concept op de wedstrijden te dragen
en tevens in een goede staat te bewaren.
Bij het nalaten van het dragen van de uitrusting zal het bestuur de nodige stappen ondernemen in de
richting van de betrokken atleet. Bij het behalen van een podiumplaats wordt verplicht om een
kledingstuk van TTA aan te hebben op het podium. Dit is telkens een reclame voor onze sponsors en
een argument voor toekomstige sponsors.
Het minimum verplichte wedstrijduitrustingspakket bestaat uit een één- of tweedelig wedstrijdpakje
en een vest.
7. Inschrijvingen
Alle inschrijvingen gebeuren individueel.
De boetes die de club opgelegd krijgt van de V.T.D.L. worden doorgerekend aan de betrokken atleet.
8. Groepsactiviteiten
Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen tijdens groepsactiviteiten zoals:
vergaderingen, uitstappen, fietstochten en dergelijke. Een helm dragen en het naleven van de
verkeersregels zijn dan ook verplicht tijdens de gezamenlijke fietstochten.
9. Verzekering
Wie een licentie heeft is meteen ook verzekerd tijdens training en wedstrijden. Het dragen van een
helm is ook op trainingen verplicht om bij ongevallen aanspraak te kunnen maken van die verzekering.
10. Doping
Leden die betrapt worden op doping worden onmiddellijk uit de ledenlijst geschrapt en kunnen nooit
meer lid worden van TTA. Ook wordt dan gevraagd om nergens meer deel te nemen in de clubkledij.
11. Prijzen
Prijzen gewonnen in clubverband, blijven eigendom van de club.

12. Akkoord met het HHR 2021
U akkoord verklaren met het HHR 2021 doe je door naar
de site te gaan, https://ttaalter.weebly.com/akkoord-hhr-2021.html
alles in te vullen in op verstuur te klikken.
Hou er rekening mee dat u ingelogd bent om het formulier te kunnen in vullen.
Vul in de verschillende vakken je naam en voornaam, e-mail adres in.
In het tekstveld staat al: “Ik ga akkoord met het HHR 2021 en stort 65€ op de clubrekening met
vermelding "naam + licentie 2021"
en klik op verstuur.
Door dit te doen bent u volledig lid van TTA.

