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In het kader van artikel 9 van de statuten legt de raad van bestuur volgende regels vast:  
 

 Ieder persoon die mee traint dient een verzekering te hebben, via het lidmaatschap van de 
federatie waarvan hij/zij de discipline uitoefent binnen de club. De verzekering is jaarlijks. 

 De clubverantwoordelijkheid geldt vanaf het begin van de training tot het einde van de training in 
de trainingszaal, buiten deze tijdspannen en locatie vervalt de clubverantwoordelijkheid. 
Voor minderjarigen: Ouders en/of voogd begeleiden de minderjarige tot in trainingszaal en 
blijven aanwezig tot de trainer aanwezig is in de trainingszaal, zij komen ook in de zaal de 
minderjarige ophalen op het einde van de training. 

 De wachtzaal: de sporthal Heiveld biedt zijn wachtzaal aan welke onder de verantwoordelijkheid 
van de sporthal Heiveld valt, deze kan gebruikt worden door de leden, ouders/voogd, in 
afwachting van de aanvang van de training alsook tijdens de training. 

 Elk nieuw lid heeft de kans om drie gratis proeflessen te nemen. 

 Tijdens deze proeflessen is de club niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen. Bij 
ongevallen tijdens deze proeflessen, vallen deze volledig onder de persoonlijke verzekering. 

 Het bestuur behoudt zich alle rechten voor om leden al dan niet te aanvaarden.  

 Lesgevers hebben het recht sportbeoefenaars uit te sluiten van één training bij misdragingen of 
blessures. Na een langdurige afwezigheid ten gevolge van een blessure of na een heelkundige 
ingreep dient het lid, ouder of voogd indien minderjarig, een attest voor te leggen van de 
behandelende arts waarin deze verklaart dat het lid de trainingen terug mag hervatten, dit attest 
wordt niet door de club bewaard. 

 Minderjarigen kunnen slechts als lid – zowel op proef of aangesloten - worden aangenomen 
indien zij een schriftelijke toelating voorleggen van één der ouders of voogd. 

 De club is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen.  

 Het lesgeld wordt per jaar of halfjaar of voor het begin van de maand betaald aan de Jong Saeng 
VZW via overschrijving op de bankrekening van de Jong Saeng VZW. (BE35 7310 0953 1637) 

 Lesgelden zijn niet terug vorderbaar.  

 Wanneer geen verzekering of lesgeld betaald is, kan men geschorst worden uit de club.  

 Lesgelden: 
 

Alle Trainingen Maand Half-seizoen Volledig Seizoen 

Volwassen € 19,00 € 84,00 € 142,00 

Kind/Student € 15,50 € 67,00 € 115,00 

korting 2de lid € -2,00 € -10,00 € -18,00 

 

Max 4 T/maand Maand Half-seizoen Volledig Seizoen 

Volwassen € 13,00 € 55,00 € 92.50 

Kind/Student € 10,00 € 45,00 € 76,00 

korting 2de lid € -1,0 € -5,00 € -9,00 

 
Volwassene: iedereen die 18 jaar of ouder is 
Kind: iedereen jonger dan 18 jaar 
Student: Volwassene die hoger onderwijs/universiteit volgt voor het behalen van zijn eerste 
diploma.  
 
Voor de jeugd die maar één maal per week komt trainen omwille van de studies wordt de 
volgende uitzondering gemaakt: indien zij tijdens schoolvakanties graag twee maal in de 
week komen trainen kunnen ze dit doen mits betaling van 2 euro per bijkomende training. 

 Elk lid dat meetraint en ingeschreven is moet een witte dobok dragen. 

 Indien er stage is op verplaatsing dient men de dobok te hebben van de gegeven discipline.  
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 Nagels van handen en tenen moeten bijgeknipt worden om kwetsuren te voorkomen. 

 Men dient op tijd op de les te zijn.  

 Ringen, horloge, kettingen en eventuele piercing dienen uitgedaan te worden. Trouwringen 
mogen gedragen worden, op eigen risico. 

 Er worden geen alcoholische dranken toegelaten tijdens de trainingen.  

 Er worden geen snoep en dergelijke toegelaten tijdens de trainingen. 

 Er mag getraind worden met een lichte sportschoen (zoals de Taekwondo-schoenen of 
turnpantoffels). Maar dit schoeisel mag geen enkel merkteken achterlaten op de sportvloer.  

 Als de les begint, eindigt en steeds bij het binnen komen of buiten gaan van de zaal groeten.  

 Bij het oefenen van spartechnieken, dienen de leden zich te houden aan de door de lesgevers en 
federatie opgegeven minimumveiligheidsmaatregelen (bv. dragen van beschermingsmateriaal). 

 Toegetreden leden erkennen te weten dat het beoefenen van Koreaanse krijgskunsten gevaarlijk 
kan zijn en aanvaarden door hun lidmaatschap een zeker risico. De leden doen afstand van hun 
recht om een aansprakelijkheidsvordering wegens ongevallen in te stellen, ook bij grove fout, 
tegen Jong Saeng VZW en haar bestuursleden, lesgevers of organisatoren van clubactiviteiten. De 
leden behouden evenwel hun recht om een aansprakelijkheidsvordering in te stellen in de 
volgende gevallen: opzettelijke fouten, ongevallen te wijten aan dronkenschap of drugsmisbruik, 
ongevallen te wijten aan het niet naleven van de door de club of de federatie opgelegde 
minimumveiligheidsmaatregelen. 

 Bij het verlaten van de zaal alles op zijn plaats en de lege flessen en papiertjes weg doen als ook 
de matten terug netjes opstapelen.  

 Activiteiten onder naam van "JONG SAENG vzw" kunnen slechts worden georganiseerd door of 
met schriftelijke goedkeuring van het Bestuur. 

o Voor clubreizen/clubactiviteiten gelden volgende specifieke regels:  
 Een reis/activiteit is pas een clubreis/clubactiviteit, en kan dan ook maar de 

naam van JONG SAENG als organisator / inrichter vermelden, indien het 
bestuur dit goedkeurt.  

 een maximale inspanning dient te gebeuren om alle leden over de activiteit 
te informeren. 

o Een clubreis/clubactiviteit dient te kaderen in de doelstellingen van de vzw. Een bus 
voor een eendaagse clubuitstap kan worden ingelegd indien aan volgende 
voorwaarden voldaan is: 

 goedkeuring van het bestuur. 
 een bus bezetting van 75%.  
 Leden betalen max. 50%  van de  volledige busreiskost. Niet-leden betalen 

de volledige busreiskost. voorbeeld: bus kost 500€ 40 leden betalen elk 5€; 
10 niet-leden (familie, neef, buren) elk 10€ en de Clubkas betaalt 200€. 

 Een clubreis/clubactiviteit wordt steeds door minstens 2 clubleden (mee-) 
georganiseerd. 

 Het bestuur heeft te allen tijde inzicht in alle rekeningen en verrichtingen. 
 Voorschotten worden niet terugbetaald. 
 Betalingen dienen te gebeuren door de penningmeester via 

clubrekeningen. 
 De mogelijkheid om een annulatie verzekering af te sluiten moet voorzien 

worden. 
 Persoonlijk gewin voor de organisatoren, hetzij geldelijk hetzij als voordeel 

in natura, is niet toegelaten. Kortingen, premies, voordelen van allerlei 
aard, ... dienen te worden gemeld en ingebracht / verrekend in het totale 
reisbudget. 

 De clubleden, die met schriftelijke goedkeuring en in opdracht van het 
bestuur, een clubreis/clubactiviteit praktisch organiseren / inrichten, 
kunnen niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of 
financiële tekorten tenzij bij zware fout of bedrieglijk opzet. De vzw stelt 
zich hiervoor borg. 
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 Alle gemaakte en dus aantoonbare kosten kunnen worden verrekend in het 
budget, na goedkeuring door het bestuur. 

 De vzw neemt iedere verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid op zich, van 
welke aard ook t.o.v. de organisatoren en de bestuursleden, tenzij bij zware 
fout of opzet. 

 Elk lid, al of niet vertegenwoordigt door een ouder of voogd, dient het ‘toestemmingsformulier’ 
alsook het huisreglement te aanvaarden en te ondertekenen zodoende de mogelijkheid te 
hebben om deel te nemen aan de clubactiviteiten (deze zijn, niet gelimiteerd, trainingen, stages, 
uitstappen,….). Bij niet aanvaarding kan er geen lidmaatschap afgesloten worden. 

 
 
Dit reglement kan te allen tijde aangepast worden 
 
Namens het bestuur  
MDM-27/08/2018 
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Ik, 

  
en mijn vader/moeder/voogd (indien minderjarig) 
 

Naam  

Voornaam  

Tel (gsm)  

E-mail  

 
 
 

 Ne(e)m(en) kennis en aanvaard(en) het huisreglement van JONG SAENG VZW  
 
 
                                                           
Tijdens proeflessen is de club niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen. Bij ongevallen tijdens 
deze proeflessen, vallen deze volledig onder de persoonlijke verzekering. 
 
Datum en Handtekening(en) 

Naam  

Voornaam  

Straat / Huisnummer  

Woonplaats  

Postcode  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Tel (gsm)  

E-mail  
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⃝  Met dit formulier geef ik, .............................................................................................., clublid/vrijwilliger/coach/ 
trainer/bestuurder van Jong Saeng vzw, toestemming om gegevens over mij te verwerken. Het kan gaan om gegevens 
over mij die door Jong Saeng vzw worden geregistreerd, gegevens die worden opgevraagd bij coaches, trainers, 
afgevaardigden of andere hulpverleners. Ik verklaar hierbij 18 jaar of ouder te zijn.   
  

⃝ Met dit formulier geef ik, .............................................................................................., als meerderjarige voogd of 

verantwoordelijke van ..............................................................................., clublid van Jong Saeng vzw, toestemming om 

gegevens over hem/haar te verwerken. Het kan gaan om gegevens over hem/haar die door Jong Saeng vzw worden 

geregistreerd, gegevens die worden opgevraagd bij coaches, trainers, afgevaardigden of andere hulpverleners.  

  

Ik geef toestemming onder deze voorwaarden:  

• Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven redenen, gegevens en personen/instellingen. Voor nieuwe 

gegevensverwerkingen vraagt Jong Saeng vzw mij opnieuw om toestemming.  

• Jong Saeng vzw informeert mij over de gegevens die over mij worden uitgewisseld en de gegevens die over mij worden 

geregistreerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat Jong Saeng vzw mij uitlegt om welke specifieke gegevens het gaat en waarom 

deze gegevens noodzakelijk zijn om mij te kunnen helpen.  

• Als gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn zal Jong Saeng vzw deze niet registreren dan wel verwijderen.  

• Ik kan ervoor kiezen om geen toestemming te geven of om alleen voor bepaalde delen toestemming te geven.  

• Jong Saeng vzw legt uit wat de gevolgen voor mijn lidmaatschap zal zijn als ik (voor bepaalde) gegevens of personen geen 

toestemming geeft.  

• Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. In sommige gevallen zal het intrekken van toestemming gevolgen 

hebben voor mijn lidmaatschap. Jong Saeng vzw zal mij hier van geval tot geval over informeren.  

• Deze toestemming is geldig zolang ik lid ben van Jong Saeng vzw.  

Ik geef toestemming voor het beheren van volgende gegevens: Naam, Voornaam, Intern clubNr., VTB aansluitingsnummer, 

Aansluitingsdatum, Moedertaal, Adresgegevens, Foto, Geboortedatum, Geboorteplaats, Geboorteland, Geslacht, Huidige 

nationaliteit, Emailadressen, Telefoonnummers, GSM nummers, Familie/relaties, Licentiegegevens, Medische attesten, medische 

records en alle sportief gerelateerde informatie die de club verzamelt. 

Ik geef toestemming voor het beheren van mijn gegevens op het portaal van de VTB (Vlaamse Taekwondo bond): Hier worden voor 

mij alle gegevens welke voor de VTB noodzakelijk zijn bijgehouden en hiervoor geef ik dan mijn toestemming via de 

gepersonaliseerde mail welke ik van de VTB ontvang. 

Ik geef toestemming voor publicatie op websites en sociaal media platformen van de club van volgende gegevens: Naam, 

Voornaam, Verjaardag (zonder melding van jaar en leeftijd), Foto's en sommige sportieve gegevens (bv. functie, positie, ...)  

 

Ik verbind mij ertoe: Alle wijzigingen aangaande hoger opgelijste gegevens zonder enig verwijl aan Jong Saeng vzw te melden zodat 

deze steeds kan beschikken over de juiste gegevens. 

  

Clublid / verantwoordelijke          Wettelijke vertegenwoordiger  

  

……………………………………………………………………      …………………………………………………………………   

(handtekening + naam + datum + 'geboren op ...')       (handtekening + naam + datum)   

  
Jong Saeng vzw. 

Hogevelden 114, 2860 Sint Katelijne Waver 

    

  Toestemmingsformulier   
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Vlaamse Taekwondo Bond vzw 

H. Van Veldekesingel 150/73  Belfius BE32 0682 3723 0402  
B-3500 Hasselt  [E] sporttechnisch@taekwondo.be  
[T] +32 11 87 09 18  

[F] +32 11 87 09 17 

[W] www.taekwondo.be  

 

KENNISNAME EN TOESTEMMING PERSOONSGEGEVENS  

Met dit document word ik door mijn club Jong Saeng vzw ingelicht aangaande het gebruik en de 

bescherming van mijn persoonsgegevens door de club en de federatie.  

Ik geef hierbij ook volgende toestemming:  

  Ik ga akkoord met de privacyverklaring waarin onder andere het volgende is opgenomen:  

We gebruiken je persoonsgegevens om:  

 te kunnen deelnemen aan activiteiten van club en federatie; 

 te kunnen deelnemen aan evenementen, competitie, vorming, … ;  

 verzekerd te zijn; 

 geïnformeerd te zijn over clubactiviteiten en taekwondo-activiteiten; 

  subsidies te kunnen krijgen van de overheid. 

 

 Ik geef toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s) op verschillende media 

(website, facebook, nieuwsbrief, …).  

 

Datum  

Plaats  

Naam lid  

Naam ouder of wettige vertegenwoordiger *  

Handtekening (ouder/voogd*)  

* Enkel bij een minderjarig lid  

 

 

 

 

 

http://www.taekwondo.be/

