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Onze slogan is “Samen atletiek beoefenen op een verantwoorde en plezante manier”. Elk
woord in onze slogan is belangrijk:
o Samen vormen we ons team, iedereen is even belangrijk!
o Atletiek beoefenen: we oefenen de atletieksport binnen ieder zijn mogelijkheden
ongeacht je niveau
o Verantwoord: onze trainingen worden aangepast aan de leeftijdscategorie, de
weersomstandigheden, de periode, de aanwezige kinderen zodat de sportbelasting
aangepast is aan je kind
o Plezant: atletieksport is weliswaar een prestatiesport maar toch willen we vooral
samen plezier beleven aan onze sport.
Kinderen worden bij hun trainer op het terrein afgezet en tijdig opnieuw opgehaald nadat de
training gedaan is. Kinderen die zelfstandig naar huis gaan moeten een schriftelijke toelating
van de ouders afgeven aan hun trainer. Een kind mag enkel de training verlaten nadat hij/zij
dit meldt aan hun trainer.
De nodige discipline is vereist voor, tijdens en na de training en/of wedstrijd. Wie niet
geïnteresseerd is in atletiek of wie niet kan gehoorzamen tijdens een training hoort niet thuis
in onze atletiekclub.
Sluit je enkel aan bij een atletiekclub als je ook echt atletiek wilt doen.
Heb respect voor jezelf, je medespelers, je trainer, je tegenstander, de jury en alle anderen
alsook het materiaal.
Verantwoord en gezond sporten achten wij zeer belangrijk. Hiervoor is het ook noodzakelijk
dat het kind (of zijn ouders) elke vorm van blessure en/of ziekte meldt aan de trainer voordat
de training begint.
Kom steeds met aangepaste sportkledij en propere loopschoenen naar de training. Zorg bij
warm weer voor een flesje water, een petje en wat zonnecrème, bij koud/regenweer zorg je
voor een regenjasje, handschoenen, muts, enz.
Fair play (o.a. eerlijk spel en geen doping) tijdens een wedstrijd of een training zijn
belangrijke waarden waar een nultolerantie heerst binnen onze club.
Je eigen trainer is je eerste aanspreekpunt voor al je vragen binnen onze club. Stel gerust al
je vragen aan hem of haar.
Als je mee doet in een atletiekwedstrijd of stratenloop dan vermeld je steeds je clubnaam en
draag je je clubtrui (indien je één hebt).
Elk lid is aansprakelijk voor de schade die hij/zij aanricht aan de eigendommen van de club,
het stadsbestuur of derden.
Grensoverschrijdend gedrag (o.a. pestgedrag en ongewenst seksueel gedrag) zijn
maatschappelijk onaanvaardbaar en dus ook binnen ons clubgebeuren.
De voorzitter is de vertrouwenspersoon binnen onze club en kan je voor elke aangelegenheid
in vertrouwen hierover aanspreken.
De raad van bestuur van Ronse Atletiek Team kan op basis van dit huishoudelijk reglement
beslissen om een lid te schorsen voor een bepaalde periode of volledig uit te sluiten van de
atletiekclub zonder terugbetaling van het jaarlijks lidgeld.
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