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Belangrijke informatie: start nieuw seizoen 
 
 
Coronamaatregelen 
 
Turnkring Volharding Berchem vzw heeft naar aanleiding van de COVID-19 pandemie verschillende 
scenario’s uitgewerkt die sporten in een veilige omgeving mogelijk maken. De club verbindt zich er toe de 
nationale en regionale wetgeving omtrent de sociaal en fysiek beperkende maatregelen om 
virusverspreiding tegen te gaan, te volgen. 
 
Wanneer de overheid nieuwe COVID-19 maatregelen neemt, heeft dit mogelijk een invloed op onze 
interne werking. Hiervoor heeft de club verschillende scenario’s uitgewerkt die het toelaten om te blijven 
sporten, maar met bijvoorbeeld minder uren of in een andere zaal.  
 
Bij inschrijving als lid van Turnkring Volharding Berchem vzw gaat u ermee akkoord dat trainingen 
gewijzigd kunnen worden (vermindering aantal trainingen, wijziging locatie, wijziging trainingsuren) als dit 
nodig blijkt en zal u de veiligheidsvoorwaarden naleven die de overheid ons oplegt.  Bovendien bestaat de 
mogelijkheid dat de trainingen en activiteiten moeten worden opgeschort tot tegenbericht.  
 
 
Wij hebben daarbij maar één doel voor ogen en dat is jullie gymnastiek te kunnen aanbieden onder 
maximaal veilige omstandigheden. 
 
Start seizoen  
 
Het seizoen 2020 – 2021 start officieel in de week van 9 september 2020. Enkele selectie-afdelingen 
kunnen vroeger starten. De trainers van de selectie-afdelingen brengen je persoonlijk op de hoogte.  
Kinderen jonger dan 12 jaar worden steeds afgezet en opgehaald door de ouders of een verantwoordelijk 
persoon.  
 
1. Lidgeld  
 
Het lidgeld moet aan de club betaald worden vóór aanvang van de eerste training. Anders is de 
verzekering bij aanvang van het turnseizoen niet in orde en kunnen wij geen tussenkomst door de 
verzekeringsmaatschappij garanderen. Je betaalt online via het elektronisch betaalsysteem Mollie.  
 
2. Ongeval  
 
Wanneer je tijdens de turnles of je heen- en terugreis naar de turnzaal slachtoffer bent van een ongeval 
met lichamelijke letsels, dan vraag je aan je lesgever een ongevalaangifteformulier.  

Door lid te zijn van Turnkring Volharding Berchem vzw gaat u akkoord met het intern reglement 
en privacybeleid. U bevestigt dit document gelezen te hebben.  
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Deze aangifte moet je, ingevuld en ondertekend door je lesgever, behandelende arts en getuigen, binnen 
de 24 uur bezorgen aan het secretariaat. Dit kan digitaal via info@volhardingberchem.be of per post te 
verzenden naar: Yvonne Dekoker - Itegembaan 18 bus 3 - 2590 Berlaar.  
 
Je ongevalaangifte wordt dan onmiddellijk overgemaakt aan de verzekeraar die je persoonlijk zal 
aanschrijven met mededeling van je dossiernummer.  
 
Aan de +15-jarigen vragen we om tijdens de turnles steeds de kids-ID-kaart of identiteitskaart mee te 
brengen. Bij een eventueel ongeval met overbrenging naar het ziekenhuis vergemakkelijkt dit de opname. 
Onkosten van doktersbezoek, behandeling in het ziekenhuis, geneesmiddelen, enz. kan je dan 
rechtstreeks opsturen naar de verzekeringsmaatschappij. Neem steeds fotokopieën van alle 
onkostenformulieren die je doorstuurt.  
 
 
3. Verzekering  
 
Sinds juni 2011 werkt de Gymnastiek Federatie Vlaanderen samen met Ethias verzekeringen.  
De bijdrage voor deze verzekering is in het lidgeld begrepen. De volledige polis vind je op de 
www.gymfed.be. We lichten hier het gedeelte "verzekering voor persoonlijke ongevallen (PO)" uit de 
polis toe.  
 
Bij welke activiteiten ben je verzekerd?  
 

• Trainingen, demonstraties, oefeningen, kampioenschappen, competities, vriendschappelijke en 
andere wedstrijden, verplaatsingen, reizen, en activiteiten waarbij het publiek betrokken wordt 
(kerstmarkt, fuif, ...).  

• Het normale traject van je verblijfplaats naar de plaats waar de activiteiten plaatsvinden, en 
omgekeerd. En dit met alle vervoermiddelen "te lande" (te voet, fiets, auto, ...).  
Als deelname aan een activiteit een ander vervoermiddel vraagt (bv. vlucht bij buitenlandse 
activiteit), dan geldt de dekking vervoermiddelen te water, op zee en in de lucht. 

 
Meer informatie omtrent de verzekering kan je terugvinden op 
https://www.volhardingberchem.be/info/sportongeval/ 
 
4. Doping  
 
Wanneer je ziek bent en je een arts moet raadplegen, kan je best vermelden dat je aan sport doet. Tijdens 
trainingen, optredens en/of wedstrijden kan er door de overheid een controle op doping gehouden 
worden.  Een onschuldige pijnstiller is vaak voldoende om positief bevonden te worden. Een lijst van 
veilige medicijnen kan je terugvinden op www.dopinglijn.be. In deze lijst staan alle medicijnen die in 
Vlaanderen te koop zijn met daarbij vermeld of ze zijn toegelaten of niet en of ze een verboden stof 
bevatten.  
 
5. Middelenmisbruik 

 
In geen geval wordt het toegelaten om een training te volgen wanneer je onder invloed bent van alcohol 
of andere drugs.  
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6. Kledij 
 

6.1. Eigen kledij  
 
In de turnzaal draag je sportvriendelijke turnkleding en geen te losse kledij. Juwelen en piercings mogen 
tijdens de turnles uit veiligheidsoverwegingen niet gedragen worden.  
 
6.2. Officiële kledij  
 
Voor elke afdeling is er officiële turnkledij vastgelegd. Die moet gedragen worden bij optredens, 
wedstrijden en op ons Gym-Event. Deze afdelingskledij schaf je je aan via onze kring. Bij het begin van het 
seizoen komt de kledijverantwoordelijke hiervoor langs in de turnzaal. Voor de Peuters, Kleuters en 
Bengels kan de kledij de eerste weken ook aangekocht worden in het clublokaal bij het ledenonthaal dat 
aanwezig is die namiddag.  
 
Ben je een nieuw lid, wissel je van afdeling of is de kledij te klein geworden, dan schrijf je het juiste bedrag 
over op onze bankrekening BE71 0682 2362 8069, en dit ten laatste 14 dagen na inschrijving. Vermeld 
duidelijk naam en voornaam van de gymnast + de gewenste kledij. Alleen op deze manier kunnen wij 
ervoor zorgen dat de kledij tijdig geleverd wordt. Voor een overzicht van de kledij per afdeling en de 
bijhorende prijzen verwijzen we je graag naar onze website of naar ons secretariaat.  
https://www.volhardingberchem.be/info/kledij/ 
 
Bij optredens of wedstrijden krijgt de gymnast voor die dag zelf een trainingspak in bruikleen. Na het 
beëindigen van het optreden en/of de wedstrijd moet dit teruggegeven worden aan de 
kledijverantwoordelijke. Indien het trainingspak beschadigd wordt of verloren gaat, moet aan de kring 
een schadevergoeding betaald worden die gelijk is aan de op dat ogenblik geldende aankoopprijs van een 
nieuw trainingspak. 
 
7. Waardevolle voorwerpen  
 
Waardevolle voorwerpen laat je beter thuis. Volharding Berchem kan niet aansprakelijk gesteld worden 
bij diefstal.  
 
8. Kapsel  

 
Tijdens de lessen en bij optredens dragen de leden met lang haar dit steeds bij elkaar.  
 
9. Gymtastisch sporten, daar staan we voor 

 
Gezond sporten en het creëren van een ethisch sportklimaat zijn belangrijke beleidsdoelstellingen in het 
huidige Vlaamse sportbeleid. Wij zetten sterk in op een verantwoord en veilig klimaat binnen de club en 
op het zorg dragen voor de integriteit van al onze leden. Elke persoon die ervaart dat zijn of haar 
integriteit binnen de club wordt bedreigd, kan contact opnemen met Dana Pynaerts, Sylvia Vennekens, 
Frank Kouwijzer of Yvonne Dekoker. Je kan bij hen terecht indien je binnen onze vereniging betrokken 
bent bij pesterijen, geweld of ongewenst gedrag. Zij staan ervoor in om elke klacht te behandelen, te 
bespreken en je integriteit te vrijwaren. Je kan hen bereiken via info@volhardingberchem.be of 0478/19 
23 98. 
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10. Algemene informatie  
 
Turnkring Volharding Berchem vzw 
Hoofdzetel: Bikschotelaan 134 - 2600 Berchem  
Rekeningnummer: BE71 0682 2362 8069  
Telefoon: 0478/19 23 98  
E-mail: info@volhardingberchem.be 
 
 
Intern reglement 
 
De vereniging heeft tot doel het geven van lichamelijke opvoeding. Hierbij dient zij zich steeds 
verdraagzaam op te stellen, bevordert zij de solidariteit en samenwerking onder haar leden, eerbiedigt zij 
de rechten van de mens en het kind en mag zij geen onderscheid maken tussen rassen, culturen of 
etnische afkomst.  
 
Zij mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwezenlijking van haar 
doel te maken hebben. Zij kan daartoe roerende en onroerende goederen verwerven.  
 
Alle leden van onze kring moeten zich tijdens de activiteiten van onze vereniging houden aan de 
doelstellingen hieronder vermeld (iii).  
 
Alle medewerkers moeten rekening houden met en zich gedragen binnen de kring volgens volgende 
principes (iii):  
 

o Sociaal gevoel hebben. Wij verstaan daaronder dat iedereen gelijke kansen moet krijgen en recht 
heeft op een gelijke behandeling zonder onderscheid te maken naargelang ras, huidskleur, 
afkomst, opleidingsniveau, financiële draagkracht en geslacht. 

o Zwakkeren moeten verdedigd worden. 
o In alle niveaus dient men naar een goed groepsgevoel te streven. Het uitsluiten van individuen 

door een groep wordt niet toegelaten. 
o Pesten is niet toegelaten. 
o Drankgebruik wordt in de turnzaal niet toegelaten, uitgezonderd bij nevenactiviteiten. 
o Tijdens de trainingen en activiteiten geldt er een absoluut rookverbod in de gebouwen van de 

club en mag niemand in de trainingszaal die onder invloed is van alcohol, drugs of andere 
middelen. Dit is een zerotolerantie. De verantwoordelijke trainer ziet erop toe dat deze personen 
uit de trainingszaal verwijderd worden. 

o De ouders of sympathisanten dienen de jeugdige turnende leden, die nog vergezeld moeten 
worden, stipt bij aanvang en einde van de trainingen te brengen en af te halen. 

o Ouders of sympathisanten worden tijdens de trainingen in de turnzaal niet toegelaten, 
uitgezonderd bij organisaties waarbij de toelating wordt vermeld. 

o Iedereen dient voldoende rekening te houden met de dagdagelijkse hygiëne. 
o Ongezonde competitie en strijd mogen niet plaatsvinden. 
o De uitlatingen van een lid dienen steeds respectvol te zijn tegenover onze vereniging, zowel 

binnen als buiten onze turnkring. 
o Wanneer een lid niet beantwoordt aan de voormelde regels, kan het door de verantwoordelijke 

trainer de toegang tot de zaal ontzegd worden. De trainer zal onmiddellijk de technische directie 
op de hoogte brengen. Zij kunnen verder voorlopige maatregelen nemen. Een definitieve 
maatregel, bv. uitsluiting als toegetreden lid, kan slechts door de raad van bestuur worden 
uitgesproken. Uitsluiting als werkend lid behoort tot de bevoegdheid van de algemene 
vergadering. 
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o Een kandidaat-lid dat zijn lidgeld niet betaald heeft na een eventuele proefles, wordt niet 
toegelaten tot de trainingszaal. Onze vereniging treft geen enkele verantwoordelijkheid voor 
personen die zich aanbieden en geen lid zijn van onze vereniging. 

o U ontvangt de Volharding-nieuwsbrief automatisch. U kan zich te allen tijde uitschrijven via de 
link die u terugvindt in de nieuwsbrief. 

o Leden dragen sportvriendelijke turnkleding in de turnzaal. Juwelen en piercings mogen tijdens de 
turnles niet gedragen worden. Waardevolle voorwerpen laat men beter thuis. De turnkring kan 
niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal. De turnende leden met lang haar dragen dit 
tijdens de lessen en optredens steeds bij elkaar. 

 
Het volledige intern reglement kan aangevraagd worden via mail (info@volhardingberchem.be) of per 
post (Bikschotelaan 134, 2600 Berchem). 
 
 
Privacybeleid 
 
1. Algemeen 
 
Turnkring Volharding Berchem vzw (verder “wij”) hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming 
van uw persoonsgegevens. 
 
Deze privacyverklaring geeft helder en transparant informatie over hoe wij met de persoonsgegevens 
omgaan. Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen en wij gaan daarom zorgvuldig om met 
de persoonsgegevens. Turnkring Volharding Berchem vzw houdt zich steeds aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook gekend als GDPR 
(General Data Protection Regulation) 
 
Dit betekent dat volgende richtlijnen worden gevolgd: 
 

a. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn 
verstrekt. De doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring. 

b. De verwerking van uw persoonsgegevens is strikt beperkt tot die gegevens die nodig zijn voor de 
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

c. Uw uitdrukkelijke toestemming is vereist voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
d. De passende technische en organisatorische maatregelen werden en worden genomen zodat de 

beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. 
e. Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de 

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 
f. U wordt op de hoogte gebracht en attent gemaakt op uw rechten omtrent uw persoonsgegevens 

die op een respectvolle manier worden behandeld. 
 
Turnkring Volharding Berchem vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of 
contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens: 
 
Naam club:  Turnkring Volharding Berchem vzw 
Adres:   Bikschotelaan 134, 2600 Berchem (Antwerpen) 
Emailadres:  info@volhardingberchem.be 
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2. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt? 
 
Turnkring Volharding Berchem vzw verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden en 
rechtsgronden: 
 

a. Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten, opleidingen en wedstrijden georganiseerd door of 
met medewerking van Turnkring Volharding Berchem vzw (uitvoering van de overeenkomst) 

b. Het versturen van nieuwsbrieven, relevante informatie en uitnodigingen (gerechtvaardigd 
belang) 

c. Het bekomen van subsidiëring en financiering door de overheid (wettelijke verplichting) 
d. Verzekeringstechnische administratie bij ongevallen (gerechtvaardigd belang) 
e. Vrijwilligerswerk bij evenementen of het faciliteren van de werking van Turnkring Volharding 

Berchem vzw (gerechtvaardigd belang) 
f. Deelname aan internationale wedstrijden en stages (gerechtvaardigd belang) 

 
3. Welke gegevens worden verwerkt? 
 
Op basis van de hierboven vermelde doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens worden 
gevraagd, opgeslagen, verzameld en verwerkt: 
 

a. Identificatiegegevens lid: naam, voornamen, geboortedatum, gender, nationaliteit, adres, 
telefoonnummer, e-mail, rekeningnummer 

b. Identificatiegegevens ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers: naam, voornaam, adres, 
telefoonnummer, e-mail 

c. Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer, internationaal 
paspoortnummer, nationaliteit (indien nodig voor inschrijving internationale wedstrijden) 

d. Persoonlijke kenmerken: (sporttechnische) diploma’s, turngroep, functie binnen de kring, jaar 
van aansluiting 

 
4. Wie verwerkt de gegevens? 
 
De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties 
 

a. GymnastiekFederatie Vlaanderen 
 
5. Verstrekking aan derden 
 
De gegevens die u aan Turnkring Volharding Berchem vzw verstrekt, kunnen aan derden worden verstrekt 
indien dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de hierboven vermelde doeleinden. 
 
Zo worden onder meer de gegevens verstrekt aan een derde (verwerker) voor: 
 

a. Ethias: i.f.v. de verwerking van ongevalsdossiers 
b. Lokale overheid: i.f.v. het bekomen van subsidies 

 
Er worden nooit persoonsgegevens verstrekt aan andere partijen dan diegene waarmee wij een 
verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. 
 
In de verwerkingsovereenkomst worden de nodige en afdwingbare afspraken opgenomen om de 
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 
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De verstrekte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht en/of 
toegestaan is (bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek). 
 
Tevens kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u hiervoor de toestemming geeft. 
Deze toestemming kan steeds worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid 
van de voorafgaande verwerking van die gegevens vóór de intrekking van die toestemming. 
 
Gegevens worden doorgegeven aan: 
 

a. Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, 
uitgezonderd aan het IOC, FIG, UEG, FIG-members en UEG-members voor deelname aan 
internationale stages en wedstrijden. 

 
6. Minderjarigen 
 
Turnkring Volharding Berchem vzw verwerkt alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar 
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger. 
Door de aansluiting van een minderjarig lid bij GymFed geven de ouders of de wettelijke 
vertegenwoordigers de formele toestemming aan GymFed om bovenvermelde gegevens te verwerken. 
 
7. Bewaartermijn 
 
Turnkring Volharding Berchem vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wij verbinden ons ertoe de gegevens 
niet langer bij te houden dan 5 jaar.   
 
8. Beveiliging van de gegevens 
 
Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te 
beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 
 

a. Alle personen die namens Turnkring Volharding Berchem vzw kennis kunnen nemen van uw 
gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding ervan. 

b. Turnkring Volharding Berchem vzw hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al 
deze systemen. 

c. Als er aanleiding toe is, zorgt de organisatie ervoor dat uw persoonsgegevens gepseudonimiseerd 
worden en/of dat er voor encryptie van uw gegevens wordt gezorgd. 

d. Er worden back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke 
of technische incidenten. 

e. De genomen maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd of verbeterd. 
f. De medewerkers van Turnkring Volharding Berchem vzw zijn geïnformeerd over het belang van 

de bescherming van persoonsgegevens. 
 
 
9. Uw rechten omtrent uw gegevens 
 
U heeft het recht op inzage, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen. Via het 
hogervermeld adres kan u de organisatie contacteren. Het wissen van gegevens tijdens het lopende 
seizoen is mogelijk, maar dit kan leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het lidmaatschap aangezien 
wij het optimaal functioneren van uw lidmaatschap niet kunnen garanderen. 
 
Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door 
de federatie of een van haar medewerkers. 
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U hebt tevens het recht om de verstrekte gegevens door de federatie te laten overdragen aan uzelf of in 
uw opdracht aan een andere partij. Turnkring Volharding Berchem vzw kan vragen om u te legitimeren 
voordat er gehoor wordt gegeven aan voornoemd verzoek. 
 
 
10. Klachten 
 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens hebben, dan wordt er 
aangeraden om onmiddellijk contact op te nemen met Turnkring Volharding Berchem vzw via 
info@volhardingberchem.be of per post: Bikschotelaan 134, 2600 Berchem (Antwerpen). 
 
U kan steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): 
 
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 
 
11. Wijziging privacyverklaring 
 
Turnkring Volharding Berchem vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigingen. De laatste wijziging 
gebeurde op 9 mei 2018. 
 


