
Schermgilde de Klauwaerts
SGK HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Administratief: 
Administratief loopt het schermseizoen van 1 oktober t.e.m. 30 september.  
Het aansluitingsformulier dient door de nieuwe leden zo snel mogelijk aan het 
secretariaat bezorgd te worden. Het medisch attest moet voor alle schermers onder de 
18 jaar en boven de 60 jaar jaarlijks aan het secretariaat bezorgd worden voor de start 
van het nieuwe schermseizoen. Voor de schermers tussen 18 jaar en 60 jaar moet en 
dit attest 5 – jaarlijks aan het secretariaat bezorgen. Schermen zonder geldige licentie 
is niet toegestaan. 

Stiptheid & discipline: 
De schermers worden stipt in de zaal verwacht, d.w.z. in sportkledij, klaar om te 
starten, uit respect voor de lesgevers en om organisatorische redenen. Dit impliceert 
aankomen ten laatste een 10-tal minuten voor aanvang van de lessen.  
Om de lessen niet te storen wordt aan de ouders gevraagd ten vroegste 10 minuten 
voor einde van de lessen aanwezig te zijn. 
Atleten die te laat in de zaal zijn dienen zich individueel op te warmen zonder de les te 
storen.  
Bij het binnenkomen in de zaal, dus klaar om de training aan te vatten (in sportkledij) 
schrijven de sporters die een les wensen zich op het bord, laatkomers kunnen 
onderaan de lijst toegevoegd worden indien de schermmeester nog tijd heeft. Wie 
geen les wenst schrijft zijn naam op en doorstreept deze, dit ifv de aanwezigheden. 
Indien schermers de reguliere lessen storen kunnen zij meteen geschorst worden door 
de lesgevers. Voor meerdere of erge materies beslist het bestuur over de te nemen 
maatregelingen in overleg met de trainersstaf. De zwaarste sanctie is uitsluiting uit de 
vereniging. 

Kleedkamers & zaal: 
De schermtassen mogen niet in de kleedkamer blijven tijdens de training, deze 
moeten in de zaal meegenomen worden met al de nodige uitrusting in. 
De schermers die 2 uren blijven worden geacht te douchen uit hygiënische en 
gezondheidsredenen. Gelieve de douches, kleedkamers & sporthal in een nette staat 
achter te laten. In het bijzonder de ruimtes waar schermtassen en schermmateriaal 
wordt achtergelaten dienen ordelijk, overzichtelijk en toegankelijk gehouden te worden. 

Materiaal: 
Nieuwe leden kunnen schermmateriaal van de gilde gebruiken. De eerste maand is dit 
gratis, de volgende maanden wordt er een huurgeld van 10€ per maand aangerekend 
per gebruikt item. Voor de schermschool wordt het gratis gebruik van schermmateriaal 
uitgebreid naar de eerste 3 maanden. 
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Schermgilde de Klauwaerts
Verzekering; 
Alle gelicentieerde schermers zijn verzekerd via de Vlaamse Schermbond. Bij een 
ongeval kan je het ongevalsformulier downloaden via de website van de VSB 
(www.vlaamseschermbond.be), of via het secretariaat van Schermgilde de Klauwaerts 
(cramers.kristin@telenet.be). De verzekering geldt voor alle training gerelateerde 
activiteiten en wedstrijden, alsook voor de verplaatsing van en naar de schermzaal. 
Diegenen die de trainingssessies, op eigen initiatief, vroegtijdig verlaten, doen dit op 
eigen verantwoordelijkheid. 

Wedstrijden: 
We streven als club naar goed opgeleide schermers i.f.v. deelname aan wedstrijden. 
Wij stimuleren dan ook participatie aan wedstrijden op de verschillende bestaande 
niveaus en leeftijdscategorieën. Tevens trachten wij de schermers (zeker de jeugd!) 
maximale begeleiding te geven op tornooien. 
We beschouwen de jaarlijkse Belgisch kampioenschappen als bekroning van het 
nationale seizoen! 

Clubuitrusting: 
Op wedstrijden worden de leden geacht de volledige clubuitrusting te dragen, ook 
tijdens de eventuele prijsuitreiking. Deze bestaat uit een trainingsvest en broek. 
De facultative uitrusting zijn de groene schermkousen en elektrische schermvest, 
sweater en T-shirt.  

De wedstrijdkalender wordt ad valvas uitgehangen, gepubliceerd op de website en 
gepromoot via Facebook. Alle inschrijvingen gebeuren in overleg met het trainersteam 
en de sportmanager. Uiteindelijk beslist de sportmanager of de schermer in kwestie 
klaar is om aan een bepaalde competitie al dan niet deel te nemen. Alle inschrijvingen 
gebeuren via ons secretariaat (cramers.kristin@telenet.be), waar je ook extra informatie 
kan krijgen. 
Wij vragen aan alle schermers zo veel mogelijk deel te nemen aan wedstrijden. 
Het vervoer wordt gecoördineerd door het secretariaat. Indien je wenst mee te rijden 
met iemand anders betaal je 5 eurocent/km aan de chauffeur; scheidsrechter en 
trainer rijden steeds gratis mee.
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