
 
 

!!! Forfaitmeldingen !!!   (gewijzigd vanaf 1/9/2014) 

 

Beste Competitiezwemmers en hun ouders,  

 

In verband met forfaitmeldingen geldt vanaf 1/9/2014 de volgende en enige regeling.  

 

Bij het begin van elk seizoen wordt de wedstrijdkalender opgemaakt en op de website bekend 

gemaakt.  

OFWEL 

Wordt voor een wedstrijd een voorstel van inschrjiving opgemaakt door de trainers. Deze 

deelnemerslijst wordt online geplaatst en in de infokast uitgehangen, en dit geruime tijd voor de 

wedstrijddatum. Op deze deelnemerslijst wordt de uiterste forfaitdatum vermeld. Indien je niet kan 

deelnmen, stuur je een mail met de wedstrijdgegevens naar forfait@zwemclub-nijlen.be. 

OFWEL  

Wordt een uitnodiging online geplaatst en in de infokast uitgehangen, waarop een uiterste 

inschrijfdatum is vermeld. Je kan geldig inschrijven tot deze inschrijfdatum. 

 

Eenmaal de forfaitdatum en inschrijfdatum voorbij is, worden de inschrijvingen definitief gemaakt en 

aan de wedstrijdorganisatie overgemaakt, alsook online geplaatst. Voor al deze inschrijvingen dient de 

zwemclub het reglementaire startgeld te betalen. 

 

Elke wedstrijdorganisatie is verplicht om de mogelijkheid te geven om ingeschreven zwemmers nog 

terug te trekken tot 72h voor de start van de wedstrijd (enkel via sportsecretaris). Dit is uitsluitend in 

het belang van het wedstrijdprogramma. De reeds betaalde startgelden worden echter niet terug 

betaald. 

 

Voor zwemmers die definitief zijn ingeschreven, en alsnog niet deelnemen aan de westrijd, zal door de 

zwemclub een forfaitboete worden aangerekend ter waarde van de betaalde inschrijfgelden. Hiervoor 

zal een mail worden verstuurd met de verschuldigde bedragen. Bij niet-betaling binnen de 7 dagen zal 

de zwemmer niet meer worden ingeschreven voor de volgende wedstrijden. 

Indien de niet-deelname het gevolg is van ziekte, kan dit gerechtvaardigd worden aan de hand van 

een doktersattest. Indien een dokterattest wordt bezorgd, uiterlijk de woensdag na de wedstrijd, via de 

ZN-brievenbus in het zwembad, of aan forfait@zwemclub-nijlen.be , zal de forfaitboete niet worden 

aangerekend. 

 

Deze regeling is van toepassing voor de wedstrijden georganiseerd volgens de reglementen van de 

VZF.  

 

Met sportieve groeten,  

 

Het Bestuur  
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