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Algemeen
Hoofdstuk 1: Leden.

Art 1:
De clubs dienen, om erkend en aanvaard te kunnen worden, minstens drie leden te hebben die een FROSaansluiting ondertekenden.
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Hoofdstuk 2: De Algemene Technische Vergadering.
Art 2:
De juiste data van de vergaderingen worden door de Technische Cel Fros vastgesteld en aan de aangesloten
clubs bekend gemaakt uiterlijk drie maanden vooraf.
Voor een buitengewone vergadering, bijeengeroepen om hoogdringende redenen, volstaat een termijn van drie
weken.

Art 3. A: De agenda omvat.
1. Inleiding
2. a. Administratief verslag van de Technische Cel Fros
b. Sportief verslag zwemmen.
3. Wijzigingen aan de technische reglementen voorgesteld door de Technische Cel Fros.
4. Vaststellen van de limiettijden zwemmen.
5. a. Bespreking van de regelmatig voorgestelde punten voor zover ze niet de bedoeling hebben reglementen
te wijzigen.
b. De eventuele documenten van de te behandelen agendapunten dienen ten laatste ter beschikking te zijn
veertien (14) dagen voor de datum van de Algemene Technische Vergadering.
6. Kalender van de ontmoetingen voor het komende jaar.

Art 3. B:
a) Opdat een punt regelmatig voorgesteld zou zijn dient deze schriftelijk ingediend en ondertekend door
de voorzitter en de secretaris van de betrokken club.
b) Dit schrijven moet in het bezit zijn van de Technische Cel Fros ten laatste veertig dagen voor de datum
van de Algemene Technische Vergadering.

Art 3. C:
De Algemene Technische Vergadering zal bij voorkeur gehouden worden in de loop van de laatste week van
november of
de eerste week van december.

Art 4:
Het werkingsjaar eindigt op 31 december.

Art 5:
De provinciale afdelingen dragen elk minstens één kandidaat voor om te zetelen in de Technische Cel Fros.
Dewelke moeten aanvaard worden op de algemene technische vergadering.

Art 6:
De duur van een mandaat van technieker wordt eveneens op drie jaar bepaald, men kan steeds zijn mandaat
vernieuwen mits aanvaard te worden op de algemene technische vergadering.

Art 7:
De Technische Cel Fros beraadslaagt geldig indien minstens de helft van de leden aanwezig zijn.
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen. In geval van staking van de stemmen is
de stem van de voorzitter doorslaggevend. Er wordt tot geheime stemming overgegaan iedere maal dat het
gaat over personen of wanneer de meerderheid der aanwezige leden het vraagt.
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Art 8:
De bevoegdheden van de Technische Cel Fros worden beperkt tot de sportieve aspecten van de werking van
de federatie Fros.

Art 9:
De Technische Cel Fros vergadert na vraag of telkens hiertoe noodzaak is, of wanneer twee van de leden er
om verzoeken.
De uitnodiging tot vergaderen gebeurt schriftelijk of via e-mail door de voorzitter van de Technische Cel Fros of
door een hiertoe aangestelde persoon.
Gewoonlijk wordt afspraak gemaakt voor de volgende vergadering in overeenstemming met alle aanwezige
leden.
In spoedeisende gevallen kan dit gebeuren mits drie dagen voor de gekozen vergadering.

Art 10:
De Technische Cel Fros is bevoegd sancties uit te spreken tegen elke official, zwemmer of zwemster, die aan
zijn verplichtingen tekort komt of die de hem toegewezen taak niet naar behoren vervult.
Alvorens een sanctie uit te spreken dienen zij de betrokkene te horen in zijn/haar verdediging. Dit houdt in dat
de betrokkene tot de vergadering uitgenodigd wordt en op de hoogte gebracht van de hem/haar ten laste
gelegde feiten. De betrokkene dient de mogelijkheid te krijgen zich schriftelijk te verantwoorden of te verdedigen
zo hij/zij op de vergadering niet kan aanwezig zijn. De uitgesproken sanctie wordt door de bevoegde voorzitter
TCF aan de betrokkene per aangetekend schrijven medegedeeld binnen de acht dagen volgend op de
vergadering.
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Hoofdstuk 3: Algemene regels voor de Technische Cel Fros.
Art 11:
De leden van de Technische Cel Fros dienen meerderjarig te zijn, een geldige federatie aansluiting bij Fros te
hebben ondertekend en gedurende drie jaar actief te zijn in de zwemafdeling bij Fros en aldaar bewezen
hebben de geest van de federatie te kennen en in deze geest een activiteit te kunnen ontplooien.

Art 12:
De verplaatsingskosten € 20,00 van de scheidsrechter worden gedragen door de inrichtende club en worden
betaald onmiddellijk na de wedstrijd.

Art 13:
Een lid van de Technische Cel Fros dat driemaal zonder geldige reden afwezig was wordt beschouwd als
ontslagnemend. De betrokkene wordt hiervan in kennis gesteld bij aangetekend schrijven hem/haar gezonden
door de voorzitter TCF.
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Hoofdstuk 4: Verschillende Bepalingen.
Art 14:
Alle nuttige berichten en mededelingen worden via e-mail aan de administratieve verantwoordelijke en voorzitter
van de clubs overgemaakt of indien gevraagd via post.
Alle verslagen en beslissingen van de vergaderingen Technische Cel Fros worden via e-mail aan de clubs
overgemaakt.
Alle bijzondere uitslagen of prestaties worden via e-mail overgemaakt aan de clubs.

Art 15:
De Technische Cel Fros stelt jaarlijks een raming op van de noden voor het komend zwemjaar i.v.m. de
financiën voor de begroting bij Fros.
Jaarlijks wordt er een vergadering gehouden tussen al de aangesloten clubs en de Technische Cel Fros.

Art 16:
De betrekkingen met clubs niet aangesloten bij de federatie Fros worden op dezelfde wijze behandeld als de
betrekkingen met buitenlandse clubs.

Art 17: Indienen van een klacht.
Een klacht bij de Technische Cel Fros dient steeds schriftelijk ingediend en ondertekend te zijn door de
aanklager, die duidelijk zijn naam, adres en functie zal vermelden. Tevens dient de klacht degelijk gemotiveerd
en zo mogelijk vergezeld te zijn van bewijsstukken.
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Hoofdstuk 5: Medisch verantwoorde sportbeoefening (MVS).
Art 18:
De Technische Cel Fros laat de toepassing van de tuchtprocedure i.v.m. medisch verantwoorde
sportbeoefening over aan de disciplinaire organen van de Vlaamse Executieve en neemt deze over.
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Hoofdstuk 6: Slotbepaling.
Art 19:
Indien de vigerende wetgeving door de wetgever of door de uitvoerende macht wordt gewijzigd, worden
voorafgaande reglementen automatisch aan de nieuwe wettelijke teksten aangepast.
De Technische Cel Fros licht de clubs zo uitvoerig mogelijk in nopens deze nieuwe wettelijke bepalingen en de
gevolgen ervan voor onze eigen reglementen.
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