OVERZICHT – LIDMAATSCHAP VOOR CLUBLEDEN
REDFED - VLAAMSE REDDINGSFEDERATIE VZW

Soorten lidmaatschap
Er zijn drie verschillende soorten lidmaatschap voor clubleden. Het soort lidmaatschap wordt
vermeld op de RedFed-lidkaart (R, R+ of C).
1.

Recreatief lid – basis (R)
Een lid van een reddingsclub aangesloten bij RedFed die regelmatig deelneemt aan
clubactiviteiten maar die niet deelneemt aan competities als atleet. Het lidgeld = 5
euro per jaar. Hierin is inbegrepen: een lidkaart, deelname aan clubactiviteiten en
verzekering.

2. a. Recreatief lid – volledig (R+)
Een lid van een reddingsclub aangesloten bij RedFed die regelmatig deelneemt aan
clubactiviteiten maar die niet deelneemt aan competities als atleet. Het lidgeld = 15
euro per jaar. Hierin is inbegrepen: een lidkaart, deelname aan clubactiviteiten,
verzekering, een korting op de publieke bijscholing Redder en het Lifesaving
magazine De Boei. Hiertoe horen sowieso (club)bestuurders, trainers, officials en
docenten.
2.

b. Recreatief lid – cursist (R+)
Een persoon die zich aansluit bij RedFed omwille van een cursus Hoger Redder of
een andere cursus. Het lidgeld = 30 euro en dan is men automatisch lid gedurende
twee jaar. Hierin is inbegrepen: lidkaart, deelname aan clubactiviteiten, verzekering,
het Lifesaving magazine De Boei en een korting op de publieke bijscholing Redder
voor twee jaar.

3. Competitief lid – competitielicentie (C)
Een lid van een reddingsclub aangesloten bij RedFed die regelmatig deelneemt aan
clubactiviteiten en die ook deelneemt aan competities als atleet (dit kan vanaf de
leeftijd van 10 jaar). Het lidgeld = 20 euro per jaar. Hierin is inbegrepen: lidkaart,
licentienummer, verzekering, deelname aan clubactiviteiten, een korting op de
publieke bijscholing Redder en het Lifesaving magazine De Boei. Hiertoe kunnen ook
(club)bestuurders trainers, officials en docenten horen.
Voor de laatste vier maanden van het jaar (vanaf 1 september) is de bijdrage naar RedFed
50% van het lidgeld overeenkomstig met het soort lidmaatschap.
Een losstaand abonnement op het Lifesaving magazine de Boei kost 10 Euro per jaar (vier
nummers).

Graag jullie aandacht voor enkele belangrijke items uit het huishoudelijk reglement:
 Een erkende reddingsclub is verplicht al haar leden aan te sluiten bij RedFed.
 Een recreatief lid kan, mits de nodige bijbetalingen competitief lid worden gedurende
het lopende jaar, maar niet omgekeerd.
 Een persoon kan lid worden van diverse reddingsclubs en kan zetelen in de
bestuursorganen van alle clubs waarvan hij/zij lid is. Een clubbestuurder heeft een R+
of C lidmaatschap.
 Men kan slechts in één club een competitievergunning hebben. Indien die persoon wil
veranderen van club dan zijn de transferreglementen van kracht.
 Een persoon zal enkel geteld worden als lid van zijn hoofdclub. Dus slechts eenmaal
meetellen in de lijsten die naar het Sport Vlaanderen worden gestuurd, slechts
eenmaal tellen voor de verzekering en slechts eenmaal tellen voor de stemmen van
de Algemene Vergadering. Het aantal stemmen op de Algemene Vergadering zal
berekend worden op basis van het aantal clubleden geregistreerd en betaald op
31/12 van het afgelopen kalenderjaar.

Hoofdclub
Een persoon die aangesloten is bij meerdere clubs kan slechts één hoofdclub hebben. De
hoofdclub is de club waar je een lidmaatschap hebt van de hoogste categorie (Competitief lid
(C) is hoger dan Recreatief lid-volledig (R+), R+ is hoger dan Recreatief lid-basis (R)).
m.a.w. (1) Ben je een competitief lid? Dan is je hoofdclub, de club waar je je C lidmaatschap hebt.
(2) Ben je geen competitief lid? Je hoofdclub, is de club waar je een R+ lidmaatschap hebt.

Er zijn echter twee bijzonderheden:
1. Je bent geen competitief lid, maar je hebt meerdere lidmaatschappen R+
2. Je bent geen competitief lid, noch R+ maar je hebt meerdere lidmaatschappen R
In geval van één van deze bijzonderheden, vragen wij aan het lid om RedFed te informeren
over zijn/haar hoofdclub.

Lidmaatschapsseizoen
Het competitie- en lidmaatschapsseizoen loopt steeds van 01/01 tot 31/12 (beslissing Raad
van Bestuur 17 juni 2010).
Alle leden worden doorgegeven via het Lifesaving Administratie Programma (LAP).
Het RedFed-secretariaat bezorgt de club een factuur met het te betalen bedrag voor de
lidmaatschappen. Dit factuur wordt bezorgd aan de penningmeester van de club. Gelieve
niet vooraf te betalen. De lidkaarten worden bezorgd aan de secretaris van de club.

Medische keuring
Alle competitieve en nieuwe competitieve leden dienen minstens éénmalig een medische
keuring te ondergaan. RedFed stelt hiervoor een formulier ter beschikking.
De attesten dienen door de club zelf bijgehouden te worden (door bv. de secretaris). De club
geeft de ontvangst van het attest door aan RedFed. Dit door dit aan te duiden op de
ledenfiche van de club. Hiervoor is ruimte voorzien.
Voor alle competitieve leden moet er een attest ter beschikking zijn. Het secretariaat kan ten
allen tijden deze attesten opvragen ter controle.
De federatie stimuleert de clubs om de clubleden op regelmatige basis medisch te laten
keuren. Het is echter het bestuur van de club zelf die daar het initiatief in dient te nemen.
De federatie wil hiermee een signaal geven in het kader van Medisch Verantwoord Sporten.
Een recreatief lid dat de overgang maakt naar de competitie dient echter wel een attest in te
dienen bij de reddingsclub. Dit dient ook vermeld te worden in het ledenbestand dat
doorgegeven wordt naar RedFed.

Promotie eigen club
Gelieve je clubgegevens op de RedFed-website te controleren en elke wijziging door te
geven aan het RedFed-secretariaat zodat de gegevens up-to-date zijn. Dit geldt eveneens
voor alle overige gegevens.
Jullie clubevenementen vermeldt RedFed graag in de activiteitenkalender.

Vragen?
Voor verdere informatie kan je contact opnemen met het RedFed-secretariaat.

