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Artikel 1: Algemeen
Dit intern reglement preciseert de algemene regels voor de goede werking van de sportvereniging FC
Bosdam Beveren, hierna de vereniging genoemd.
Dit intern reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de recentste versie van de
statuten van de vereniging, zoals die op de Ondernemingsrechtbank werden gepubliceerd. In geval
van discrepantie tussen statuten en intern reglement, zullen de statuten steeds voorrang hebben.
Ieder lid van de vereniging is geacht kennis te hebben genomen van dit intern reglement en zal zich
houden aan de bepalingen van dit reglement. Door de aansluiting bij de vereniging aanvaarden alle
leden de reglementen en gedragscodes van de vereniging en de sportfederatie waarbij de vereniging
is aangesloten (met inbegrip van het tuchtreglement) en de bevoegdheid van deze sportfederatie.
Artikel 2: Leden
De vereniging bestaat, zoals in de statuten bepaald, uit verschillende soorten leden:
• Werkende leden: maken deel uit van en hebben stemrecht op de algemene vergadering. De
voorwaarden waaraan de werkende leden moeten voldoen worden bepaald in de statuten.
Een lijst van werkende leden wordt bijgehouden op de zetel.
• Toegetreden leden: ondersteunen de doelstellingen van de vereniging, doen actief aan sport
in de vereniging en betalen het vereiste lidgeld.
Hun rechten en plichten worden, in voorkomend geval, beschreven in de statuten van de vereniging.
Alle leden verbinden zich tevens tot volgende afspraken:
• Ieder lid wordt gewezen op het bestaan van de statuten en het intern reglement van de
vereniging. Het intern reglement kan ingekeken worden op www.bosdam.be.
• Ieder lid verbindt zich ertoe om de statuten, het intern reglement en alle andere richtlijnen
en gedragscodes van de vereniging te zullen naleven. Ieder lid zal tevens alle regels opgelegd
door de sportfederatie waarbij de vereniging aangesloten is, naleven. Bij schending hiervan
kan een tuchtsanctie opgelegd worden zoals hierna bepaald.
• Ieder lid vertoont steeds onberispelijk, verantwoord en sportief gedrag met respect voor de
werking van de medewerkers, andere leden en materiaal van de vereniging.
• Ieder lid kan klachten, wensen of voorstellen indienen bij het bestuur van de vereniging. Het
bestuur engageert zich ertoe om het vragende lid binnen een redelijke termijn van antwoord
te voorzien.
• Ieder lid geeft zo snel mogelijk een wijziging van zijn gegevens door aan het bestuur van de
vereniging.
• Ieder lid betaalt tijdig het lidgeld.
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Artikel 3: Lidmaatschap
3.1. Inschrijving van een nieuw lid bij de club gebeurt op de volgende wijze:
•
•
•

Een nieuw lid meldt zich aan via het digitaal inschrijvingsformulier op www.bosdam.be
De TVJO/sportief verantwoordelijke neemt contact op met het nieuw lid. In het geval er nog
plaats is, wordt het nieuw lid uitgenodigd voor 3 proeftrainingen.
Indien (na de proeftrainingen) beslist wordt om over te gaan tot een aansluiting, ontvangt
het nieuw lid een uitnodiging tot het betalen van het lidgeld en het passen van kledij.

Bestaande leden moeten zich jaarlijks opnieuw inschrijven en kledij passen voor het volgende
seizoen.
Kledij wordt pas besteld als het lidgeld betaald werd.
De aansluitingsvoorwaarden worden omschreven in de statuten van de vereniging. De aanvaarding
en het respecteren van de bepalingen van het intern reglement is één van deze essentiële
voorwaarden.
Bij de inschrijving in de club, aanvaardt het lid dat de nodige gegevens ook zullen worden
doorgegeven aan de sportfederatie waarbij de vereniging is aangesloten. Op die manier kan het lid
aangesloten worden bij deze sportfederatie, teneinde de verzekering voor burgerlijke
aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen ten gunste van het lid te kunnen garanderen.
Voor minderjarigen of personen onder bewind zal steeds een ouder of wettelijke vertegenwoordiger
zijn/haar toestemming moeten verlenen alvorens de aansluiting gerealiseerd kan worden.
3.2. Het jaarlijkse lidgeld van de leden wordt bepaald door het bestuursorgaan van de vereniging.
De tarieven zijn beschikbaar op de website van de vereniging: www.bosdam.be
Dit lidgeld is jaarlijks te betalen om lid te zijn van de vereniging voor het lopende werkingsjaar, nl.
van 1 juli tot 30 juni.
Bij aansluiting tijdens het lopende werkingsjaar blijft het volledige lidgeld verschuldigd. Het lidgeld
wordt in geen enkel geval, ook niet in het geval van vroegtijdige beëindiging van het lidmaatschap of
overmacht in de meest ruime zin (o.a. ziekte, epidemie of pandemie, overheidsmaatregelen,
weersomstandigheden, brand, staking,…) terugbetaald, zelfs indien hiervoor de uitoefening van de
lidmaatschapsrechten niet gegarandeerd kan worden.
Het lidgeld omvat het volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aansluiting bij de federatie (enkel voor nieuwe leden)
Bondsbijdragen federatie
Verzekering tijdens trainingsuren en wedstrijden van de club (zie polis federatie)
Kledijpakket (zie www.bosdam.be)
Nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit)
Huur accommodatie (kunstgrasterreinen en clubgebouw)
Gebruik trainingsmateriaal tijdens trainingsuren en wedstrijden van de club
Vergoeding trainers
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Artikel 4: Veilig en ethisch verantwoord sporten
Een veilige en ethisch verantwoorde sportomgeving is essentieel voor alle leden om vrijuit en
ongestoord te kunnen deelnemen aan de activiteiten. Onze sportvereniging engageert zich daarom
tot het naleven van volgende punten:
•
•
•
•
•
•
•

Alle bestuurders en vrijwilligers worden beschermd door het afsluiten van de nodige
verzekeringen.
Alle leden worden beschermd door de verzekering die inbegrepen is in het lidgeld.
Er wordt gestreefd naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en/of
(seksueel) grensoverschrijdend gedrag.
Fairplay en sportiviteit worden hoog in het vaandel gedragen.
Er wordt gewerkt aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen.
Er heerst een open sfeer waarin iedereen zijn mening kan geven.
Er wordt op een gezonde en medisch verantwoorde manier aan sport gedaan.

Van alle leden en allen die betrokken zijn bij de vereniging (ook van de supporters) wordt verwacht
dat ze zich onberispelijk gedragen en hiermee een voorbeeld zijn voor alle anderen.
Als bijlage aan dit intern reglement worden volgende gedragscodes gevoegd en maken er integraal
deel van uit:
•
•
•
•
•

Gedragscode voor sporters
Gedragscode voor ouders en supporters
Gedragscode voor bestuurders
Gedragscode voor coördinatoren, trainers en ploegafgevaardigden
Gedragscode voor niet-sportieve medewerkers

Deze gedragscodes dienen verplicht aanvaard en gerespecteerd te worden. Indien een lid deze
verplichting niet respecteert, kan dit een grond tot uitsluiting of schorsing van het betrokken lid bij
de sportvereniging zijn. De gedragscodes kunnen ingekeken worden op www.bosdam.be.
Artikel 5: Tucht en sancties
Wanneer een lid een bepaling van de statuten, het intern reglement, gedragscode of ander
reglement geschonden heeft of zich ongepast gedragen heeft, kan een klacht aanhangig gemaakt
worden conform de tuchtprocedure van de federatie waarbij de vereniging is aangesloten. Door de
aansluiting bij de sportvereniging onderschrijft elk lid het tuchtreglement van de federatie en
aanvaardt de toepassing ervan. Meer informatie omtrent dit tuchtreglement via de link
www.voetbalvlaanderen.be/competitie/bondsreglement
Daarenboven kan het bestuur van de sportvereniging ter voorkoming van herhaling, om de orde of
rust te herstellen of de veiligheid te waarborgen, ordemaatregelen (bv. schorsing deelname training
of andere activiteiten) nemen. Dit betreft een bestuurlijke maatregel, geen tuchtsanctie.
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Artikel 6: Sportspecifieke regels
6.1. Indeling van ploegen en sportieve beslissingen
•
•

•
•
•

De indeling van de jeugdploegen gebeurt in onderling overleg tussen trainers, coördinatoren
en TVJO. Spe(e)l(st)ers en ouders hebben hierbij geen inspraak.
De sportief verantwoordelijke(n) en de trainers van de senioren (Heren en Dames) stellen de
kern van de seniorenteams samen. Zij bepalen in welke ploeg een spe(e)l(st)er aantreedt.
Weigering van een selectie kan aanleiding geven tot het niet-selecteren van spe(e)l(st)ers
voor andere wedstrijden.
De sportieve eindbeslissing ligt steeds bij de trainer: positie van spe(e)l(st)ers bij wedstrijden,
wissels, tactische richtlijnen, …
Discussies over de ploegopstelling worden nooit beantwoord door onze technische staf, noch
voor, noch tijdens, noch na de wedstrijd.
Bij overtal van spe(e)l(st)ers wordt een beurtrol opgesteld. Invallers spelen ook en bankzitten
behoort tot de voetbalopleiding.

6.2. Communicatie
•
•

De club maakt gebruik van ProSoccerData voor de officiële communicatie met al haar leden.
Elke spe(e)l(st)er krijgt toegang tot zijn/haar persoonlijk profiel.
Elke ploeg heeft een WhatsAppgroep om snelle communicatie mogelijk te maken. Deze
groep wordt louter informatief gebruikt, niet om discussies in te voeren.

6.3. Voorschriften i.v.m. kledij
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Voor en na wedstrijden dragen spe(e)l(st)ers en technische staf de meest recente clubkledij.
Enkel de nieuwste sporttas van de club wordt gebruikt.
De wedstrijduitrusting bestaat uit een zwarte broek en zwarte kousen, die elke spe(e)l(st)er
ontvangt in het kledijpakket. Het wedstrijdtruitje wordt voorzien door de club. Andere kledij
is niet toegestaan.
Bij trainingen zijn spe(e)l(st)ers vrij in de keuze van hun voetbalkledij. Scheenbescherming is
verplicht (ook op training).
Kledij moet voorzien worden van een naamlabel.
Oorringen, armbandjes, uurwerken en kettingen horen niet thuis op een voetbalveld. Enkel
de doelman of -vrouw mag je een pet opzetten, als de zon in zijn/haar ogen schijnt.
Badslippers zijn verplicht bij het douchen na trainingen of wedstrijden. Zo voorkom je
mogelijke infecties aan je voeten.
Kledij moet bij trainingen steeds aangepast zijn aan de weersomstandigheden (regenjas,
warme kledij, handschoenen, muts,…). Van bij de start tot het einde van de wintertijd heeft
elke spe(e)l(st)er verplicht zijn trainingsvest en lange trainingsbroek bij. Trainen met lange
broek is verplicht bij temperaturen van 10°C of lager!
Ook bij wedstrijden kunnen spe(e)l(st)ers verschillende laagjes aantrekken. De wissel
spe(e)l(st)ers dragen een trainingsvest en lange broek (en eventueel een regenjasje) als ze op
de bank zitten.
Het dragen van een buff of sjaal is reglementair verboden tijdens wedstrijden. Een muts is
wel toegelaten, op voorwaarde dat ze in dezelfde kleur is als het truitje ofwel zwart is. De
hele ploeg moet dezelfde kleur muts dragen!
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6.4. Orde in de kleedkamer / Respect voor clubinfrastructuur / Respect voor clubleden
•

•
•

•

•
•
•
•

Er wordt niets op de grond geworpen. Resten van eten en drank horen in de vuilnisbak. De
vloer kan nat zijn, maar afval mag er nooit liggen. Douches zijn geen toilet. Zij worden ten
allen tijde schoon gehouden.
De rubberen bolletjes van het kunstgras moeten opgeveegd worden en in de vuilnisemmer
gegooid worden.
Verzamel voor de training of wedstrijd waardevolle voorwerpen voor de training of wedstrijd
en geef ze bij iemand in bewaring (bv. afgevaardigde). Zo voorkom je onaangename
verrassingen!
Laat smartphones, tablets, iPods, mp3-spelers, spelconsoles en andere waardevolle spullen
thuis. FC Bosdam Beveren kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal of
beschadiging.
Er wordt niet met een bal gespeeld in de kleedkamers of gangen.
Er is respect tegenover anderen (trainers, afgevaardigden, materiaalverzorger, …). Begroet ze
met een handdruk.
Spuwen en ongepast taalgebruik horen niet bij een spe(e)l(st)er van FC Bosdam Beveren.
Indien een clublid, zonder uitdrukkelijke toestemming, in de kleedkamers filmt of foto’s
maakt, zal dit een onmiddellijke verwijdering uit de club met zich meebrengen.

6.5. Hygiëne
•

Douchen na de training en de wedstrijd is verplicht, tenzij er vanuit het clubbestuur een
andere communicatie komt! Zorg voor een handdoek en douchegel.

6.6. Blessures
•

Laat blessures steeds goed behandelen door een dokter en/of kinesist. Zij zorgen ervoor dat
je snel terug aan de bak komt. Kom ook tijdens een blessure naar de wedstrijden en moedig
je ploegmaats aan. Dit verbetert de groepssfeer.

6.7. De training
•
•
•
•
•
•
•

•

De spe(e)l(st)ers zijn bij elke training een kwartier op voorhand aanwezig.
De spe(e)l(st)ers blijven in de kleedkamer tot de trainer hen komt halen.
Zorg dat je helemaal aangekleed bent als de trainer binnenstapt, zodat de training stipt op
tijd kan beginnen.
Na de training wordt er gezamenlijk opgeruimd alvorens men gaat douchen. Het zou kunnen
dat de trainer enkele spe(e)l(st)ers aanduidt, die verantwoordelijk zijn voor het materiaal.
Spe(e)l(st)ers worden niet toegelaten in de materiaalruimte.
Uiterlijk 20 min. na het einde van de training worden de kleedkamers verlaten.
Enkel bij de U6 en U7 mag één ouder mee in de kleedkamer bij het omkleden en douchen.
Verder is de kleedkamerzone (ook de gangen) enkel toegankelijk voor spe(e)l(st)ers, trainers,
afgevaardigden en bestuursleden.
Ouders worden verzocht de tijdens de trainingen geen contact te zoeken met de kinderen,
om zo de volledige aandacht van de kinderen bij de training te kunnen houden.
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6.8. De wedstrijd
•
•
•
•
•

•
•
•

Voor een wedstrijd heb je steeds je Kids-ID of identiteitskaart nodig! Zonder identiteitskaart
mag je niet deelnemen aan de wedstrijd!
Voor een wedstrijd ben je tijdig aanwezig. De trainer zal je op de laatste training van de week
laten weten om hoe laat er afgesproken wordt.
Correcte taal en houding t.o.v. de scheidsrechter, tegenstanders, trainer, supporters,….
Gezag en beslissingen aanvaarden.
Na een vervanging neemt een spe(e)l(st)er direct plaats op de bank en moedigt deze
zijn/haar ploeg aan.
Er is min. 50% speelgelegenheid voorzien voor elke spe(e)l(st)er, die wordt geselecteerd voor
een wedstrijd (t.e.m. U17). Hierbij wordt wel rekening gehouden met blessures, schorsingen
of afwezigheden op training.
Indien er in een ploeg twee doelmannen of -vrouwen zijn, staan zij om de beurt twee
volledige wedstrijden na elkaar in doel (t.e.m. U17).
De trainer zal dit principe van speelgelegenheid permanent bewaken.
Vanaf de U21 kunnen spelers geconfronteerd worden met selecties en het hiermee gepaarde
“bank zitten” in functie van het beschikbare spelerspotentieel en specifieke doelstellingen
van een bepaalde wedstrijd.

6.9. Onderlinge communicatie
•

•
•
•
•
6.10.
•

•
•

Wie wordt weggestuurd van training of disciplinair wordt vervangen, dient zijn
verontschuldigingen aan te bieden bij de trainer. Indien de spe(e)l(st)er van oordeel is dat de
sanctie onterecht is, kan hij/zij dit bespreken met de betrokken trainer bij de eerstvolgende
training (niet meteen na de sanctie). Bij blijvende onenigheid dient contact te worden
opgenomen met de betreffende jeugdcoördinator, die hierover overleg kan plegen met de
Technisch Verantwoordelijk Jeugdopleiding (TVJO).
Maximale luisterbereidheid (= coachbaarheid op training en wedstrijd) is belangrijk!
Problemen of andere meningen zijn steeds bespreekbaar. Conflictsituaties dienen
binnenskamers besproken te worden en niet op het veld tijdens de wedstrijden.
Zelfstandigheid: de spe(e)l(st)er neemt zelf contact op met de trainer!
De voertaal op de club is Nederlands.
Afwezigheid en afmelden
Indien je niet aanwezig kan zijn op een training of wedstrijd, verwittig je altijd tijdig de trainer
(telefonisch). Hou er rekening mee dat trainers veel tijd steken in het uitwerken van hun
training. Het is niet aangenaam als spe(e)l(st)ers net voor de training nog laten weten dat ze
niet komen.
Tracht maximaal aanwezig te zijn op trainingen en bij wedstrijden. Je medespe(e)l(st)ers en
trainer rekenen op jou. Voetbal is een ploegsport!
Indien een spe(e)l(st)er te vaak afwezig is geweest tijdens het seizoen, kan de club beslissen
om hem/haar niet opnieuw aan te sluiten voor het volgende seizoen. Uiteraard zal er
tussentijds een signaal gegeven worden als er teveel afwezigheden zijn.
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6.11.
•

•
•
•
6.12.
•
•
•
•
•
•
•

6.13.
•

•

•

Voetbal en studie
Schoolwerk heeft altijd voorrang op het voetbal, maar hou wel rekening met je trainingen en
wedstrijden als je een planning maakt. Tijdens de examens kan het een aangename manier
om je gedachten even te verzetten.
Indien een spe(e)l(st)er verstek moet geven door schoolverplichtingen, dient dit gemeld te
worden. Hiervoor zal steeds begrip getoond worden.
Tijdens de examens zal voor de oudere leeftijdscategorieën (U13 t.e.m. U21) mogelijk het
trainingsritme aangepast worden.
Succes op school en succes in voetbal gaan vaak hand in hand!
Lifestyle
Alcohol, roken en ongezonde voeding hebben beslist een negatieve invloed op de
lichamelijke conditie en sportprestaties. Ze dienen dus zoveel mogelijk vermeden te worden.
Het gebruik van drugs is ten strengste verboden en wordt bestraft.
Goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk.
Het wordt aangeraden om voor een training of wedstrijd een lichte vetarme maaltijd te
nuttigen. Het gebruik van koolzuurhoudende dranken wordt afgeraden.
Een gezonde en gevarieerde voeding met voldoende verse groenten en fruit is aan te
bevelen.
Spe(e)l(st)ers zorgen dat ze bij elke training en wedstrijd drank bij hebben (liefst plat water of
sportdrank) en dit zomer én winter.
Spe(e)l(st)ers dienen initiatief te nemen (blessures aangeven, workload, vragen over
selecties,…)
Afgelasting
Trainingen gaan in principe altijd door. Het sportief bestuur en jeugdbestuur kunnen de
beslissing nemen om trainingen collectief of gedeeltelijk af te gelasten. Reden hiervoor kan
zijn:
▪ wateroverlast
▪ droogte (A-terrein)
▪ storm
▪ sneeuw/ijs op het terrein
▪ extreme omstandigheden
✓ 28°C en meer
✓ Temperaturen onder 0°C in combinatie met koude wind
Indien er beslist wordt om over te gaan tot een collectieve of gedeeltelijke afgelasting van de
trainingen, wordt dit ten laatste om 15u (de dag zelf) aan de trainers gecommuniceerd. De
trainers verwittigen meteen per sms of via WhatsApp de spe(e)l(st)ers en ouders. Ook via
ProSoccerData zal een melding gedaan worden.
Er worden bij een collectieve afgelasting geen uitzonderingen toegestaan! Een gedeeltelijke
afgelasting kan doorgevoerd worden als er bv. maar één terrein bespeelbaar is.
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6.14.
•

•
•

6.15.
•

•
•
•

6.16.
•

6.17.
•
•

•

Scheidsrechter bij jeugdwedstrijden
Elke spe(e)l(st)er van U17, U21, Senioren en Dames zal gedurende het voetbalseizoen enkele
keren aangeduid worden als scheidsrechter bij een wedstrijd van de onder- en middenbouw
(U8 t.e.m. U13). Op deze manier willen we de verbondenheid tussen alle geledingen van de
club vergroten. Bovendien willen we ook het respect voor scheidsrechters bij de eigen
wedstrijden optimaliseren.
Enkel spe(e)l(st)ers die zelf ook trainer zijn bij de club, worden vrijgesteld.
Spe(e)l(st)ers die weigeren of vergeten om scheidsrechter te spelen bij een jeugdwedstrijd
worden mogelijk niet opgenomen in de wedstrijdselectie van hun eigen ploeg.
Vervoer
Bij wedstrijden wordt standaard afgesproken op onze accommodatie (ook bij wedstrijden op
verplaatsing). Enkel indien er een gegronde reden is én dit vooraf besproken werd met de
trainer, kan hiervan afgeweken worden (bv. terrein tegenstander ligt in dezelfde
deelgemeente als de woonplaats van een spe(e)l(st)er).
De verplaatsingen worden met de auto gemaakt. We vertrekken stipt op het afgesproken
uur.
Wij vragen aan alle ouders om op regelmatige basis voor vervoer te zorgen.
Tijdens het vervoer zijn niet meer personen toegelaten in een voertuig dan de verzekering
toelaat. Raadpleeg ook de info over de reglementering i.v.m. vervoer van kinderen op
www.bosdam.be
Evaluatie
Elk seizoen wordt er bij de jeugdploegen 2x geëvalueerd (december en april). Onze club wil
elke spe(e)l(st)er maximale kansen geven om zich zo goed mogelijk als voetballer en als mens
te ontwikkelen. Op termijn zal resulteren in een win-winsituatie voor spe(e)l(st)er en club. Dit
houdt echter meer in dan voetbal alleen:
▪ Leren spelen van een eerlijk spel, waarbij eervol spelen belangrijker is dan winnen.
▪ Leren evolueren in een team waarbij ploeggenoten, trainers en begeleiders partners
zijn.
▪ Leren respecteren van tegenstanders en scheidsrechters.
▪ Leren verliezen en leren relativeren van zowel goede als ontgoochelende resultaten.
▪ Leren leven met discipline.
▪ Plezier hebben in wat je doet.
Testen en ontslag
Het is enkel toegelaten om deel te nemen aan trainingen of wedstrijden van andere clubs
nadat je hiervoor een schriftelijke toestemming hebt van de TVJO.
Wie in het tussenseizoen onze club wil verlaten en wil overstappen naar een ander club, kan
dat enkel tussen 1 en 30 april via de gebruikelijke procedure bij de voetbalbond
(https://www.rbfa.be/nl/ontslag). Na het verstrijken van deze deadline, kunnen spe(e)l(st)ers
enkel nog uitgeschreven worden, indien de club over geen ploeg meer beschikt in de
leeftijdscategorie van de spe(e)l(st)er.
Heraansluiting na een uitschrijven, kan pas na het betalen van een administratieve
vergoeding.
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Artikel 7: Sponsoring, fondsenwerving en publiciteit
De club kan contracten met sponsors aangaan. In het kader hiervan kunnen leden communicatie
toegestuurd krijgen waarop de sponsors vermeld staan. Daarnaast kan de leden ook gevraagd
worden om wedstrijdkledij te dragen waarop het logo van de sponsor(s) is afgebeeld. De leden
verbinden zich ertoe de goede naam en de rechten van de sponsors van de vereniging te
eerbiedigen.
Een clublid mag geen privéverkoopacties organiseren. Alle initiatieven tot sponsoring,
fondsenwerving of publiciteit gaan via het bestuur.
Artikel 8: Aangifte ongeval en aansprakelijkheid
Ingeval van ongeval in de loop van een training, wedstrijd of andere activiteit van de vereniging,
moet het lid dit zo snel mogelijk meedelen aan de betrokken verantwoordelijke. Indien het ongeval
gedekt wordt door de verzekering van de vereniging, zal hiervan een aangifte gebeuren. Hiervoor
moet de geblesseerde spe(e)l(st)er een formulier ‘Aangifte van ongeval’ vragen aan de
ploegafgevaardigde of het zelf downloaden en afdrukken op www.bosdam.be (rubriek documenten).
De aangifte van ongeval dient door een geneesheer volledig worden ingevuld en binnen 14
kalenderdagen (liefst binnen de 48u) bezorgd te worden aan de Gerechtigde Correspondent van de
club. Enkel op die manier is er voldoende tijd om het ongevallendossier grondig voor te bereiden!
Het lid is verzekerd volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering en kan voor de niet-gedekte
of niet-vergoede schade geen vergoeding vragen van de vereniging. De polisvoorwaarden zijn te
raadplegen op www.bosdam.be
De volledige procedure voor aangifte van ongevallen, hervatten van sportieve activiteiten en
terugbetaling van onkosten vind je op www.bosdam.be (rubriek documenten).
De vereniging is niet aansprakelijk voor de diefstal of de beschadiging van persoonlijke bezittingen
van de leden, ook niet gedurende de uitoefening van de sportactiviteiten.
Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem/haar aan de eigendommen van de vereniging aangerichte
schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem/haar of hen die de
betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de
betrokkene(n) wordt aangetoond.
De vereniging kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de inbreuken op de bepalingen van dit
reglement, begaan door haar leden of door derden.
Artikel 9: Privacy
De vereniging verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen rond de privacy van de leden te
zullen respecteren. De persoonsgegevens van de leden worden overeenkomstig de privacyverklaring van
de club behandeld. Deze privacyverklaring is te vinden op www.bosdam.be
Elk lid stemt ermee in dat tijdens de trainingen, wedstrijden en andere activiteiten van de vereniging
foto’s en beeldopnames gemaakt worden waarop het lid afgebeeld wordt. Elk lid stemt ermee in dat
deze foto’s en opnames door de vereniging gebruikt mogen worden voor weergave of publicatie op de
website, in folders, bij een nieuwsbrief of op sociale media van de sportvereniging, in welke vorm ook en
al dan niet met vermelding van diens naam. Indien een lid dit niet wenst zal hij hiertoe uitdrukkelijk een
verklaring afleggen tegenover het bestuur van de vereniging.
Het gebruik van de afbeelding levert geen financiële vergoeding op voor het lid.
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Artikel 10: Wijziging van het intern reglement
Dit intern reglement kan enkel gewijzigd worden op de wijze zoals in de statuten van de vereniging
bepaald. Behoudens andersluidende bepaling kan het intern reglement aangepast worden door het
bestuursorgaan van de vereniging.
De laatste wijziging vond plaats op woensdag 05.05.2021.
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