
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

De vzw JUMPERS MIDDELKERKE met maatschappelijke zetel Jozef Cardijnlaan 34 F, 8620 Nieuwpoort 

heeft in toepassing van artikel 13 ten 4de van hun statuten een huishoudelijk reglement opgesteld. 

De raad van bestuur van de vzw is als volgt samengesteld: 

1. Voorzitter:                   De Blieck Tommy 

2. Ondervoorzitter:       Faillie Jurgen 

3. Secretaris:                   Rotsaert Patrick 

4. Penningmeester:       Vanthournout Kristel 

 

Art.1: Het al dan niet inschrijven voor de competitie of voor de beker is een beslissing van het 

bestuur. Trainers, coaches, jeugdcoördinator kunnen adviseren. 

Art.2:  Iedere speler of speelster die aansluit aanvaardt dit reglement die gepubliceerd is op de 

website van de club. 

Art.3: Jaarlijks is er lidgeld verschuldigd. De aanrekening van het lidgeld gebeurt bij het begin van de 

volley-competitie. De betaling gebeurt uiterlijk 1 maand na ontvangst van de uitnodiging tot betaling. 

Het lidgeld omvat ook de verzekering die door de penningmeester wordt doorgestort. Het lidgeld is 

niet terug betaalbaar wanneer de volledige competitie niet wordt uitgedaan. Alle kosten wegens te 

laat betalen van het lidgeld is ten laste van de speler of speelster. 

Art.4: Er kan geen enkele schadevergoeding bedongen worden indien een speler of speelster om 

welke reden wordt uitgesloten om te spelen, ook indien de ploeg wordt uitgesloten door de 

competitieleiding. 

Art.5: De sportuitrusting is eigendom van de club. Dit kan het volgende omvatten, spelerstrui met 

nummer, broekje, trainingsvest, trainingsbroek, sportzak. Bij stopzetting van spelen, bij transfer 

wordt dit binnen de maand teruggebracht naar het secretariaat. Iedere speler of speelster draagt 

zorg voor zijn uitrusting en moet die zelf onderhouden. 

Art.6: Bij ongeval van en naar de wedstrijd, op training, bij ongeval op het terrein, wordt de trainer-

coach verwittigd die in het bezit is van een ongevalsaangifte. De trainer vult het ongevallenformulier 

in en bezorgt het binnen de 8 ( acht) dagen aan de secretaris van de vzw, die op zijn beurt zorgt voor 

de verdere afhandeling, dit om eventuele vergoedingen te kunnen trekken. Er is een dekking 

burgerlijke aansprakelijkheid en een dekking lichamelijke ongevallen afgesloten voor de club. 

Art.7: Fair -play dragen wij in ons vaandel. De club kan een speler of speelster of trainer een boete 

opleggen wanneer een speler, speelster, trainer, coach, begeleider, jeugdcoördinator zich niet 

sportief gedraagt. 

Art.8: Seksueel grensoverschrijdend gedrag van spelers of speelsters te opzicht van spelers, 

speelsters, van trainers, coaches, begeleiders, coördinators heeft de onmiddellijke uitsluiting tot 

gevolg. Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan: elke vorm van seksueel gedrag 

of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, waarbij niet wordt voldaan aan één of 

meerdere van de zes criteria: 

1. Wederzijdse toestemming, 



2. Vrijwilligheid, 

3. Gelijkwaardigheid, 

4. Passend bij de context, 

5. Passend bij de leeftijd of ontwikkeling, 

6. Zelfrespect. 

In geval van ongewenst gedrag neem contact op met de hulplijn 1712 ( www.1712.be). Ervaren 

hulpverleners staan je bij. Ze geven je informatie en advies of verwijzen je door naar verdere hulp. Je 

kan hen bellen, elke werkdag, van 09.00 tot 17.00 uur. 

Kinderen en jongeren kunnen een luisterend oor vinden bij Awel ( www.awel.be). Je kan Awel elke 

dag telefonisch bereiken op het nummer 102 van 16.00 tot 22.00 uur of chatten. 

U kan ook terecht bij de personen vermeld onder artikel 12. 

Art.9: De club is niet verantwoordelijk voor het zoek raken, beschadiging of diefstal van waardevolle 

voorwerpen in de kleedkamers. 

Art.10: De kleedkamers zijn geen speelruimte. Jongens horen in de kleedkamer voor de jongens, 

meisjes in de kleedkamer voor de meisjes. Bij gemengd spelen voor de jeugd en er zijn onvoldoende 

kleedkamers ter beschikking, kan gevraagd worden aan de verantwoordelijke van de sportzaal om 

eventueel het scheidsrechterslokaal aan te wenden. 

Art.11: Wees altijd en overal beleefd. We verwachten van alle spelers, speelsters en ouders, dat ze 

zich beleefd en respectvol gedragen tegenover lesgevers, de medewerkers en tegenstrever. 

Art.12: Gedragsregels voor ouders. Gelieve de negatieve kritiek voor u te houden en rechtstreeks 

mee te delen aan de lesgever of bestuurder van de club. Voor vragen en problemen in verband met 

het sportieve kan u altijd terecht bij Tommy De Blieck ( voorzitter) . Zijn gegevens kunnen ten allen 

tijde opgevraagd worden op het secretariaat. 

Voor andere vragen, opmerkingen problemen in verband met pesten of ander ongewenst gedrag kan 

je terecht bij onze vertrouwenspersonen: 

1. Wouters Katrien 

2. Deconinck Céline. 

Hun gegevens kunnen ook aangevraagd worden, indien gewenst, op het secretariaat. 

Art.13: Gedragsregels voor kinderen en alle spelers of speelsters. Pesten van en door leden binnen 

onze volleybalclub kunnen erge gevolgen hebben. Pesten wordt niet getolereerd. Lesgevers, trainers 

krijgen de strikte instructie hier scherp op toe te zien. Wanneer uw kind, een speler of speelster 

herhaaldelijk geviseerd wordt en het gedrag van een ander kind, speler ontoelaatbaar is dan moet er 

opgetreden worden. Onder ontoelaatbaar gedrag wordt verstaan: het stelen van kledij, het 

herhaaldelijk uitlachen van een kind, het fysiek aanvallen van een kind, speler. Bij dergelijk gedrag 

kan je altijd terecht bij onze vertrouwenspersonen ( zie art.12) 

Art.14: Gedurende het jaar worden soms foto’s, videofilmpjes van de spelers of speelsters genomen. 

Foto’s, beelden kunnen gebruikt worden voor doeleinden verbonden aan de club ( Facebook-pagina, 

website, …..) Indien je niet graag hebt dat de foto’s, beelden van uw kind of van uzelf gebruikt 

worden laat dan zeker iets weten en dit liefst per mail op het secretariaat. 

 

http://www.1712.be/
http://www.awel.be/


Art.15: WET OP DE PRIVACY – GDPR Europese verordening van 27/04/2018 (2016/679)  

  1. Als Volley Jumpers Middelkerke zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je 

persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, 

vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dat via onderstaande 

contactgegevens: Secretaris Rotsaert Patrick  

  2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens Je persoonsgegevens worden door Jumpers 

Middelkerke verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: *om te kunnen 

deelnemen aan de activiteiten van Jumpers Middelkerke. *het versturen van nieuwsbrieven en 

uitnodigingen. *het bekomen van subsidiëring door de overheid.  

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de 

volgende doeleinden: *identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail ,foto. 

*identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer *rijksregisternummer, 

bankrekeningnummer. *persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, 

nationaliteit.  

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben 

gekregen.  

  3. Verstrekking aan derden De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen 

verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

 Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: *het verzorgen van de internet omgeving 

(webhosting); *het verzorgen van IT infrastructuur (o.a. IT netwerk, …); *het verzorgen (en 

verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.  

 Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegenen waarmee 

we een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij 

hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.  

 Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht 

en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.  

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. 

Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de 

rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen 

persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.  

4. Minderjarigen: Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar 

indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.  

  5. Bewaartermijn: Jumpers Middelkerke bewaart persoonsgegevens niet langer dan 

noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Volley West-Vlaanderen verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 2 jaar na 

beëindiging aansluiting.  

  

6. Beveiliging van de gegevens. Volgende passende technische en organisatorische 

maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 

*alle personen die namens Jumpers Middelkerke van je gegevens kunnen kennisnemen,  zijn 

gehouden aan geheimhouding daarvan. *we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op 



al onze systemen. *we pseudonimiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar 

aanleiding toe  is. *we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij 

fysieke of  technische incidenten. *we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. *onze 

medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.  

  7. Je rechten omtrent je gegevens Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen 

van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hogervermeld adres kun je ons hiervoor 

contacteren.  

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) 

door ons of door één van onze verwerkers.  

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw 

opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor 

kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  

8. Klachten: Mocht U een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan 

vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te 

dienen bij het bevoegde orgaan dat toezicht houdt op de GDPR, dit is de toezichthoudende autoriteit 

op het gebied van persoonsgegevensbescherming.  

9. Wijziging privacy-statement: Jumpers Middelkerke kan de privacyverklaring steeds 

wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018. 


