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Reglement  
 
Beweeg- en sportactiviteiten 
 

1. Beweeg- en sportactiviteiten 

De dienst sport en gezondheid organiseert activiteiten die mensen aanzetten tot 

bewegen en sporten. Het doel hiervan is om te verbeteren in een bepaalde 

bewegingsvorm of sport.  

Alle activiteiten worden steeds begeleid door professionele monitoren. 

 

2. Definities 

 deelnemer  

iemand die zich heeft ingeschreven voor minstens 1 van de beweeg- en 

sportactiviteiten; 

 sportkamp 

opeenvolgende sportdagen met een omlijnd thema waarbij voor alle dagen 

ingeschreven wordt; 

 lessenreeks 

opeenvolgende lessen met een omlijnd thema die op regelmatige basis 

voorkomen en waarbij voor alle lessen ingeschreven wordt; 

 1-daagse beweeg- en sportactiviteiten 

beweeg- en sportactiviteiten die maximum 1 dag duren; 

 dienst sport en gezondheid 

organisator van alle sport- en beweegactiviteiten en contactpunt voor inlichtingen 

over de activiteiten; 

 evenementenloket 

dienst waar ingeschreven en betaald  kan worden voor de beweeg- en 

sportactiviteiten; 

 kinderopvang 

deelnemers worden voor en na de beweeg- en sportactiviteit opgevangen door 

een professionele monitor.  

 

3. Deelnemers 

Iedereen kan deelnemen mits voldaan wordt aan de voorwaarden die gesteld worden 

per activiteit. Uitzonderingen hierop worden op de dienst sport en gezondheid 

besproken. 

Ook personen met een beperking zijn welkom. In voorkomend geval wordt dit op 

voorhand besproken op de dienst sport en gezondheid in functie van extra 

omkadering. 
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4. Inschrijven 

 online inschrijven via het online inschrijvingssysteem; 

 ter plaatse inschrijven via het evenementenloket. 

 

5. Inschrijvingsdatum 

De startdatum van de inschrijvingen wordt aangekondigd in 2970 info en online op de 

website van de gemeente.  

 

6. Betaling 

De deelnameprijs moet steeds voor aanvang van de activiteit betaald worden.  

Er zijn 2 betaalmogelijkheden: 

 bij online inschrijving krijgt u een overschrijving in uw mailbox; 

 bij het evenementenloket betaalt u cash of via bancontact. 

 

7. ISB-sportverzekering 

De deelnemers aan een beweeg- en sportactiviteit zijn verzekerd via de ISB-

sportverzekering waarin burgerlijke aansprakelijkheid, burgerlijke en strafrechtelijke 

verdediging en lichamelijke ongevallen vervat zit.  

Ook zijn de deelnemers verzekerd voor lichamelijke ongevallen die tijdens de 

individuele verplaatsing van thuis naar de verzamelplaats van de activiteit en 

omgekeerd gebeuren. 

 

8. Persoonsgegevens 

De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 

blijft onverminderd van kracht. De persoonsgegevens die aan de gemeente Schilde 

worden meegedeeld, kunnen enkel worden verwerkt in overeenstemming met de 

bepalingen van de aangehaalde wet. De gegevens worden verzameld in de 

bestanden van de gemeente Schilde en kunnen worden gebruikt voor het doorsturen 

van gemeentelijke informatie. U hebt recht op inzage en correctie. 

De gemeente Schilde zal de verstrekte gegevens onder geen enkel beding aan 

derden doorgeven.  

 

9. Foto’s 

Deelnemers kunnen tijdens hun deelname aan een activiteit gefotografeerd worden 

door de gemeente. Deze foto’s kunnen gebruikt worden in gemeentelijke media 

(2970 info, 2970 actief, website, …). Onder geen enkel beding worden zij gebruikt in 

publicaties van derden. Ouders, contactpersonen of deelnemers hebben geen 

rechten op deze foto’s en geven door deelname aan een activiteit toestemming tot 

publicatie ervan in gemeentelijke media. 
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10. Kinderopvang 

 Er is opvang voorzien bij  

sportkampen die doorgaan in turnzaal de Wingerd, turnzaal de Wonderwijzer en 

sporthal Vennebos. Deze opvang is inbegrepen bij de deelnameprijs.  

 Er is geen opvang voorzien bij 

o lessenreeksen en 1-daagse beweeg- en sportactiviteiten die doorgaan in 

turnzaal de Wingerd, turnzaal de Wonderwijzer en sporthal Vennebos; 

o beweeg- en sportactiviteiten die op andere locaties doorgaan dan turnzaal de 

Wingerd, turnzaal de Wonderwijzer en sporthal Vennebos. 

 

11. Ongewenst gedrag 

Bij een ernstige overtreding van een deelnemer heeft de gemeente het recht om de in 

overtreding zijnde deelnemer uit te sluiten. Hierbij kan de uitgesloten deelnemer geen 

aanspraak maken op schadevergoeding of terugbetaling. 

 

12. Annulering activiteit door deelnemer 

Annuleringen worden zo snel mogelijk doorgegeven aan de dienst sport en 

gezondheid. Iedere annulering moet schriftelijk bevestigd worden. 

 met medisch attest 

Het medisch attest van de deelnemer dient zo snel mogelijk aan de dienst sport 

en gezondheid afgeleverd te worden. De uiterste inlevertermijn van een medisch 

attest is 1 week na ziektemelding. 

o sportkampen 

 Als de deelnemer ziek is voor de aanvang van het kamp,  wordt de 

volledige deelnameprijs terugbetaald.  

 Als de deelnemer ziek wordt tijdens het kamp en hierdoor  aan minder 

dan de helft van het kamp heeft kunnen deelnemen, wordt de helft van de 

deelnameprijs terugbetaald. 

o lessenreeksen 

 Als de deelnemer ziek is voor de aanvang van een lessenreeks,  wordt de 

volledige deelnameprijs terugbetaald.  

o 1-daagse beweeg- en sportactiviteiten 

 Als de deelnemer ziek is voor een 1-daagse beweeg- en sportactiviteit, 

wordt de volledige deelnameprijs terugbetaald.  

 zonder medisch attest 

o Bij een annulering tot 2 weken voor de aanvang van de activiteit, wordt de 

volledige deelnameprijs terugbetaald.  

 

13. Annulering activiteit door gemeente 

De activiteiten kunnen wegens overmacht of gebrek aan belangstelling worden 

geannuleerd door de gemeente. In dit geval wordt de volledige deelnameprijs 

terugbetaald aan de deelnemer. Er is geen recht op een schadevergoeding voor de 

deelnemer. 
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14. Ziekte of blessure 

Als tijdens een beweeg- of sportactiviteit  een minderjarige deelnemer ziek wordt of 

een ernstig letsel oploopt worden de ouders of een contactpersoon verwittigd en 

wordt afgesproken hoe de deelnemer verder opgevolgd wordt. 

 

15. Geldigheid van het reglement 

Conform de gemeenteraadsbeslissing van 28/04/2014 gaat dit reglement in vanaf 

01/05/2014. 


