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1. Inleiding 

 
 De sport “korfbal” 

Korfbal is wellicht niet de meest bekende sport in de regio, maar wel de  

mooiste! Het is een balsport voor iedereen en voor elke leeftijd. Een 

korfbalploeg bestaat uit acht spelers, waarvan 4 jongens en 4 meisjes. 

Korfbal is dus de enige gemengde balsport. 

Balvaardigheid, loopvermogen, snelheid, samenspel en inzicht zijn heel 

belangrijk in deze sport. Je moet ook veel plezier willen maken. 

Er wordt op het (gras)veld gespeeld gedurende de maanden september en 

oktober en vanaf maart tot eind mei. In de winterperiode is er een 

zaalcompetitie van november tot en met februari. 

 

 

 Korte geschiedenis 

In 1980 werd Korfbalclub Loenhout opgericht door Fred Van Tiggelen. Hij 

was een fervente korfballer die ervoor gekozen had van de stad naar het 

platteland te verhuizen. Hij wou heel graag korfbal ook in Loenhout bekend 

maken. En dat is gelukt. 

Eén van de mijlpalen was het in gebruik nemen van de nieuwe prachtige 

sportvelden en kantine in 2002. 

Na zijn onverwacht overlijden in september 2015 heeft het bestuur zich 

voorgenomen om zijn levenswerk verder te zetten.  

 

 

 Kiezen voor een vernieuwde aanpak 

Omdat we ons willen profileren als dé club voor de regio hebben we begin 

2016 beslist om onze naam te verruimen tot Korfbalclub Limes. De naam 

Limes verwijst naar het Latijnse woord voor ‘grens’. 

En dat is wat we precies willen zijn: de korfbalclub voor de grensstreek van 

Kalmthout, Wuustwezel, Brecht tot Hoogstraten en van Achtmaal, Wernhout 

tot Zundert. 

Bovendien willen we ook goede afspraken maken met betrekking tot 

engagement, respect en fair-play. Daarom roepen we een ‘gedragscode’ in 

het leven voor iedereen die bij de club betrokken is (meer info zie punt 7 in 

deze brochure). 

Korfbalclub Limes wil een toffe club zijn waar zowel competitief als recreatief 

gesport kan worden en waarbij kwaliteit op zoveel mogelijk terreinen 

(jeugdopleiding, logistiek, beleid, …) nagestreefd worden. 
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 Welkom … kom erbij 

Korfbalclub Limes wil graag klaarstaan voor alle dames, heren, jongens en 

meisjes. Toegankelijkheid voor iedereen zonder onderscheid voor 

overtuiging of achtergrond is een basiswaarde. Nieuwe burgers zijn dan ook 

heel welkom om kennis te maken met onze bijzondere sport. 

We willen graag groeien tot dé club voor de regio Grens. Ledenwerving en –

behoud zijn dan ook een opdracht voor alle leden. Een enthousiast bestuur 

probeert dit alles te begeleiden. 

Wil jij ook graag korfballen? Of aarzel je nog een beetje? Of heb je nog wat 

vragen? … 

Geen probleem, in alle drie de gevallen ben je heel welkom! Kom gewoon 

eens kijken naar een training of wedstrijd of contacteer één van onze 

(bestuurs-)leden. Zij helpen je graag verder. 

Informatie over het lidmaatschap, lidgelden, trainingen, wedstrijden, 

kleding, ... is allemaal opgenomen in deze brochure, dat wij speciaal 

gemaakt hebben voor onze nieuwe leden en de ouders. Indien je na het 

lezen van deze brochure nog vragen hebt of meer informatie wilt, neem dan 

contact op met de voorzitter of het secretariaat. Alle contactgegevens vind 

je terug bij punt 8 in deze brochure. 

Welkom bij Korfbalclub Limes!  

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van KC Limes 
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2. Teamindeling 
 
Korfbal is een sport voor jong en oud.  

Een stipte deelname aan de trainingsmomenten is heel belangrijk. Het 

korfballen wordt immers stap voor stap aangeleerd. 

De volwassenen die louter recreatief willen sporten, kunnen terecht bij de 

recreanten. Zij zijn niet gebonden aan een wekelijks ritme en spelen geen 

competitie. 

 

De onderverdeling in leeftijdsgroepen is als volgt: 

 

Categorie Leeftijd Geboortejaar 

U 6 5 jaar 2013 

U 8 6 – 7 jaar 2012 – 2011 

U 10 8 – 9 jaar 2010 - 2009 

U 12 10 – 11 jaar 2008 - 2007 

U 14 12 – 13 jaar 2006 - 2005 

U 16 14 – 15 jaar 2004 - 2003 

U 19 16 – 17 – 18 jaar 2002 – 2001 – 2000  

Senioren vanaf 19 jaar 1999 - … 

Recreanten vanaf 19 jaar 1999 - … 

 

Alle leden worden naar leeftijd in een team ingedeeld. Indien blijkt dat, in 

het belang van de ontwikkeling van de speler/ster of de ploeg, het beter is 

om hoger of lager ingedeeld te worden, gaat dit altijd in overleg met de 

betreffende speler/ster en ouder.  
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3. Aansluiting 
 

 Aansluiting 

Een volledig ingevuld inlichtingenformulier (zie punt 9 in deze brochure), 

een aansluitingskaart, een medisch attest en een recente pasfoto (digitaal in 

jpg.formaat) dient afgegeven of doorgemaild te worden aan het secretariaat 

loenhout@korfbal.be.  

Deze documenten kan je verkrijgen via het secretariaat of de trainer. Ook 

op de website www.limeskorfbal.be vind je deze documenten terug en kan 

je ze zelf uitprinten. 

• Inlichtingenformulier: zelf enkele praktische zaken invullen zoals 

naam, adres, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer, kwetsuren, 

allergieën, … 

• Aansluitingskaart = affiliatiekaart: deze kaart in drukletters invullen. 

Alle gegevens invullen van de speler/ster. Indien deze niet-

meerderjarig is, moet de kaart ook gehandtekend worden door de 

ouders. 

• Medisch attest: door een dokter laten invullen. Gelieve er op te letten 

dat de dokter zijn stempel en handtekening plaats. 

 

Als lid van KC Limes bent u gebonden aan de volgende regels: 

• Elk nieuw lid heeft recht op 3 gratis trainingen vooraleer de 

aansluiting verplicht is. 

• Een aansluiting wordt aangegaan voor een heel seizoen. Het seizoen 

loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Maar als je bijvoorbeeld in 

november lid wordt, dan loopt het huidige seizoen van november tot 

en met 30 juni. 

• Opzeggen kan alleen schriftelijk tussen 1 mei en 31 mei van het 

lopende seizoen bij het secretariaat. Zonder schriftelijke opzegging 

voor 31 mei van het lopende seizoen, wordt de aansluiting met een 

jaar verlengd. 

• Je betaalt lidgeld (zie punt 4 in deze brochure). 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:loenhout@korfbal.be
http://www.limeskorfbal.be/
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 Privacy 

Geef wijzigingen in uw adres of andere gegevens altijd door aan het 

secretariaat. De club verwerkt uw gegevens in een bestand, dat ook aan de 

KBKB (= Koninklijke Belgische Korfbal Bond) wordt verstrekt. Binnen KC Limes 

wordt de ledenlijst bovendien door de verschillende comités gebruikt. Er 

worden echter geen persoonlijke gegevens verstrekt aan derden (= bedrijven 

of instellingen). 

 

Meer informatie over de GDPR (= privacywetgeving, cf. Europese 

Verordening van 25 mei 2018) is terug te vinden op de website 

www.limeskorfbal.be onder het mapje ‘beleid’. 

 

 

 Wijziging lid 

Wijziging van spelend lid naar adherent lid / steunend lid / supporter kan 

alleen aan het einde van het seizoen plaatsvinden. 

Wijzigingen van adherent lid / steunend lid / supporter naar spelend lid 

kunnen gedurende het hele seizoen.  

 

 

 Spelerslicentie 

Voor het spelen in de competitie is een spelerslicentie nodig, een soort 

identiteitskaart voor de korfbalbond. Op deze licentie, die aangevraagd 

wordt door het secretariaat, staan onder andere je naam en je pasfoto. De 

licentie wordt elke 3 jaar vernieuwd. Elk team heeft een eigen mapje met de 

spelerslicenties in dat door de trainer of de ploegbegeleider wordt 

bijgehouden.  

 

 

 Ziekenfonds 

Bij de meeste ziekenfondsen kan je een tussenkomst krijgen voor de 

inschrijving in een sportclub of voor deelname aan sportkampen. Deze 

documenten kan je terugvinden op de website www.limeskorfbal.be onder 

het mapje ‘documenten’. Print het juiste document af en bezorg dit aan één 

van de bestuursleden. Zij zullen dit dan verder invullen en je dit terug 

bezorgen. 

 

 

 

 

http://www.limeskorfbal.be/
http://www.limeskorfbal.be/
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4. Lidgeld en betaling 
 

 Lidgeld 

Je betaalt lidgeld volgens je geboortejaar en niet volgens de ploeg waarbij je 

speelt. (meer info zie punt 2 in deze brochure) 

Het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld op de Jaarlijks Algemene Vergadering. 

Wijzigingen worden kenbaar gemaakt via de website. 

 

Categorie Lidgeld  Categorie Lidgeld 

U 6 € 30  U 19 € 95 

U 8 € 60  Senior € 115 

U 10 € 60  Recreant € 60 

U 12 € 85  Adherent € 40 

U 14 € 85  Steunend lid € 30 

U 16 € 85    

 

 

 Betaling 

De betaling dient elk jaar voor 31 mei te gebeuren op het rekeningnummer 

BE13 0682 0663 0639 of bij een nieuwe aansluiting na afgifte van de 

aansluitingskaart. Bij de overschrijving van het lidgeld ook duidelijk de 

categorie en de naam van de speler/ster vermelden.  

Bij vragen met betrekking tot de lidgelden kan je terecht bij de secretaris of 

de penningmeester. De contactgegevens vind je terug onder punt 8 in deze 

brochure. 

Bij laattijdige betaling wordt een verhoging gevraagd van 10% van het 

verschuldigde lidgeld. 

 

 

 Nota 

Volgens het huishoudelijk reglement van de KBKB moet je, indien je geen lid 

wenst te blijven, je ontslag schriftelijk (per brief) meedelen op het 

secretariaat van de club en aan de KBKB (met een aangetekend schrijven) 

voor 31 mei. Indien je dit niet doet, blijf je lid van de club en moet je het 

verschuldigde lidgeld betalen.  
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5. Trainingen en wedstrijden 
 

 Trainingen 

Trainen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van een korfballer/ster. Er 

wordt dan ook van onze leden verwacht dat zij zoveel mogelijk trainingen 

bijwonen en serieus meetrainen. Veel teams trainen 2 keer per week.  

Tijdens het veldseizoen (augustus t/m oktober, maart t/m mei) wordt er op 

woensdag en vrijdag buiten getraind op de sportterreinen de Dorens in 

Loenhout. De trainingen gaan in principe altijd door, dus ook bij slecht weer 

(m.u.v. onweer). De trainingsmomenten zijn terug te vinden op de website 

www.limeskorfbal.be onder het mapje ‘ploegen’ en ‘kalender’. De trainer kan 

je ook per mail of via WhatsApp of sms op de hoogte brengen. 

Tijdens het zaalseizoen (november t/m begin maart) wordt er in de sporthal 

getraind. De juiste locaties, meestal in Wuustwezel, en de trainingsdata 

worden meegedeeld in oktober op de website www.limeskorfbal.be onder 

het mapje ‘ploegen’ en via de trainer. 

Indien je niet kan komen trainen, dan meld je dit vooraf aan de trainer. 

Tot slot een opmerking. Het is het beste voor de spieren dat er na een 

training of wedstrijd gedoucht wordt.  

 

 

 Wedstrijden 

Korfbal kent drie competitieseizoenen, namelijk najaar veld (september t/m 

begin november), zaal (half november t/m begin maart) en voorjaar veld 

(eind maart t/m eind mei). Tijdens de zomervakantie is er geen competitie, 

maar vanaf augustus kunnen wel de voorbereidingen beginnen. 

De wekelijkse competitiewedstrijden (vanaf U12) kunnen zowel op zaterdag 

als op zondag plaatsvinden. Aangezien korfbal een teamsport is, is het 

belangrijk om steeds naar de wedstrijden te komen en je ploeg niet in de 

steek te laten! Indien je, in uiterste nood, toch niet aanwezig kan zijn, moet 

je wel tijdig je trainer verwittigen! 

Voor de jongsten (U6 – U8 – U10) is er geen wekelijkse competitie, maar 

zullen er spelgelegenheden georganiseerd worden. Dit doen we vanaf dit 

seizoen i.s.m. met de Kempische Korfbalacademie (= KKA). Meer informatie 

hierover vind je in ons beleidsplan 2018-2023 op de website. 

De programmatie kan je terugvinden op de website van de club 

(www.limeskorfbal.be onder het mapje ‘kalender’) of via de website van de 

KBKB (www.korfbal.be). Wijzigingen zullen je ook worden meegedeeld. 

http://www.limeskorfbal.be/
http://www.limeskorfbal.be/
http://www.limeskorfbal.be/
http://www.korfbal.be/
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 Vervoer en was 

Bij de jeugdploegen wordt er voor het vervoer van de uitwedstrijden en het 

wassen van de wedstrijdshirts een beurtrol opgesteld waarbij alle ouders 

betrokken worden. Deze beurtrol zal opgesteld worden door het jeugdcomité 

en bij het begin van elk competitiedeel worden meegedeeld via de trainer. 

Indien je niet beschikbaar bent, moet je zelf voor vervanging zorgen. 

De senioren en de recreanten voorzien een eigen regeling in verband met 

het vervoer en het wassen van de wedstrijdshirts. 

 

 

 Ploegbegeleider 

Bij elke jeugdploeg wordt de rol van ploegbegeleider opgenomen door één of 

twee ouders. Hij / zij ondersteunt de trainer door een aantal praktische en 

administratieve taken over te nemen. Bijvoorbeeld de communicatie regelen 

in verband met de wedstrijden en tornooien, de vervoerregeling, het wassen 

van de wedstrijdshirts, … als ook het invullen van het wedstrijdformulier.  

 

 

Richtlijnen bij kwetsuren 

Problemen of kleine blessures worden voor een training of wedstrijd altijd 

gemeld aan de trainer. Bij ziekte of zwaardere blessures trainen we niet mee 

en trachten we snel te herstellen. 

Bij een eventuele kwetsuur tijdens een training of wedstrijd, geldt de 

regeling zoals voorzien in de reglementen van KBKB.  

Het ‘ongevalsaangifteformulier’ kan je opvragen bij het secretariaat van de 

club of is ook terug te vinden op www.limeskorfbal.be onder het mapje 

‘documenten’. 

Vul het aangifteformulier volledig in. Als het reeds voorzien is van de 

clubstempel en het polisnummer, dan stuur je dit formulier zelf rechtstreeks 

naar Arena. Indien de stempel en polisnummer ontbreken (wanneer je het 

formulier zelf afdrukt), dan bezorg je het formulier aan het secretariaat.  

Bij vaststelling van de genezing dient het attest van genezing door de arts 

te worden ingevuld. Dit attest stuur je op naar Arena. Een speler kan de 

training hervatten of opnieuw aan wedstrijden deelnamen nadat het attest 

van genezing door de behandelende arts is ingevuld. Wanneer de speler 

nalaat een attest van genezing binnen te brengen bij Arena, zal de KBKB 

ook niet tussenkomen in de kosten van een later ongeval / kwetsuur. 

 

http://www.limeskorfbal.be/
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6. Kleding 
 

De wedstrijdkleding van KC Limes bestaat uit witte sokken, een rode broek 

of rok en een wit wedstrijdshirt.  

• Witte sokken: deze worden door de leden zelf aangekocht. 

• Broek of rok: dit wordt door de club ter beschikking gesteld. Aan het 

einde van het seizoen wordt dit in correcte staat en gewassen terug 

ingeleverd.  

• Wedstrijdshirt: dit wordt door de club ter beschikking gesteld. Aan het 

einde van het seizoen wordt dit in correcte staat en gewassen terug 

ingeleverd. 

• Schoenen: deze worden door de leden zelf aangekocht. 

➢ Voor buiten: voetbalschoenen met veel noppen. Opgelet: op 

kunstgras mag je niet met ijzeren noppen spelen. 

➢ Voor binnen: zaalsportschoenen zonder zwarte zool of op de 

zool moet ‘non marking’ staan. 

• Trainingspak: dit kan via de club aangekocht worden, maar is niet 

verplicht.  

• Regenjas: dit wordt door de leden zelf aangekocht. 

• Sporttas: dit wordt door de leden zelf aangekocht. 

 

 

Nota 

Wij adviseren om geen waardevolle spullen mee te brengen naar de club.  

Indien er (sport)kleding of andere eigendommen zijn kwijtgeraakt bij KC 

Limes, dan kan je in de kantine of aan de trainer navraag doen. 
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7. Waarden en afspraken 
 

 Waarden 

KC Limes hecht veel belang aan “samen competent groeien met plezier en 

respect”. 
 

• De focus ligt op “samen”: initiatieven nemen die alle leden samen 

brengen. 

• “Groeien”: het aantrekkingsgebied, het ledenaantal en het resultaat 

vergroten. 

• Op “competente wijze”: goed bestuur, goede training en doelgericht 

spel. 

• Met “plezier”: doelt op spelplezier van U6 tot U99. 

• Tenslotte met “respect”: wat spelgelegenheid inhoudt voor elk lid, een 

fair-play-attitude en toegankelijkheid zonder onderscheid. 

 

Om dit na te streven hebben we tien strategische doelstellingen opgesteld 

voor 2018 – 2023, met daaraan gekoppeld een actieplan. 

Meer uitleg hierover is terug te vinden in ons beleidsplan op de website 

www.limeskorfbal.be onder het mapje ‘beleid’. 

 

 

 Afspraken 

KC Limes wil ook goede afspraken maken met betrekking tot engagement, 

respect en fair-play. Daarom hebben we een ‘gedragscode voor spelers, 

ouders, trainers, bestuursleden’ en een ‘fair-playcharter van de korfbalsport’ 

opgesteld voor iedereen die bij de club betrokken is.  

De uitgebreide versie staat op de website www.limeskorfbal.be onder het 

mapje ‘beleid’. 

Hier volgen alvast enkele aandachtspunten voor de spelers in verband met 

accommodatie, materiaal en ingesteldheid. 

 

 

 

 

 

 

http://www.limeskorfbal.be/
http://www.limeskorfbal.be/
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Accommodatie en materiaal 

• Maak sportschoenen proper voordat je het gebouw binnenstapt. 

• De kantine niet betreden met schoenen met ijzeren noppen. 

• Gooi afval in de daarvoor bestemde vuilnisbakken. 

• Er wordt in het clubgebouw niet gerookt. 

• Laat na gebruik de kleedkamer schoon achter. 

• Consumpties worden direct betaald. 

• Er wordt geen alcohol verkocht aan personen jonger dan 16 jaar. 

• Drinkflesjes worden na de training of wedstrijd opgeruimd. 

• Plaats het korfbalmateriaal ordelijk terug in de berging na de training 

of wedstrijd. 

 

 
Ingesteldheid 

• Wees tijdig aanwezig voor een training of wedstrijd. 

• Verwittig de trainer op voorhand als je niet aanwezig kan zijn voor 

een training of wedstrijd. 

• Voorzie aangepaste kledij bij de trainingen of wedstrijden. 

• Neem na de sportbeoefening steeds de tijd om je te douchen. 

• Toon inzet en de nodige motivatie en aandacht tijdens een training of 

wedstrijd. 

• Toon een sportieve houding van fair-play tegenover de tegenstander 

en respect voor de scheidsrechter tijdens een wedstrijd. 

• Geef geen negatieve kritiek op een medespeler. 

• Pestgedrag wordt niet getolereerd. 

• Gebruik geen beledigende of racistische taal en/of gebaren. 
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8. Contactgegevens 
 

 Clubgegevens 

• Adres clubgebouw: Gemeentelijke Sportterreinen sportpark De 

Dorens nr 8002, Brechtseweg, Loenhout Centrum 

• Zetel: Brechtseweg 18, 2990 Loenhout 

• Bankrekening: BE13 0682 0663 0639 

• Ondernemingsnummer: 445.294.633 

• E-mail: loenhout@korfbal.be  

• Website: www.limeskorfbal.be  

• Facebook: www.facebook.com/KCLimes/ 

• Twitter: https://twitter.com/LimesKorfbal 

 
 

 Raad van Bestuur 

• Voorzitter / secretaris:   Cindy Van Looveren  

      cindyvanlooveren@gmail.com 

+32 472 79 82 71 

 

• Penningmeester:   Wivina Van Hasselt 

wivina_van_hasselt@hotmail.com 

+32 486 53 93 99 

 

• Wedstrijdsecretaris / secretaris: Marc Breugelmans 

marc.breugelmans@korfbal.be 

+32 474 03 42 01 

 

• Bestuurslid :    Danny Van Tiggelen 

danny.van.tiggelen@telenet.be 

+32 471 53 06 03 

 
 

 

Het organigram is ook terug te vinden op www.limeskorfbal.be onder het 

mapje ‘beleid’. 

 

mailto:loenhout@korfbal.be
http://www.limeskorfbal.be/
http://www.facebook.com/KCLimes/
https://twitter.com/LimesKorfbal
mailto:cindyvanlooveren@gmail.com
mailto:wivina_van_hasselt@hotmail.com
mailto:marc.breugelmans@korfbal.be
mailto:danny.van.tiggelen@telenet.be
http://www.limeskorfbal.be/


KC LIMES Seizoen 2018 - 2019   

 

- 14 - 

 
Comités en vaste medewerkers 

• Jeugdcomité:    Ali Moktar    

 

• Recreatiecomité:  Wivina Van Hasselt 

 

• Sponsoring:   Wivina Van Hasselt – Danny Van Tiggelen 

 

• Verhuur kantine:  Wivina Van Hasselt 

 

• Materiaalmeester:  Marc Breugelmans 

 

• Financiën:   Arie De Jong 

 

• Beheer sociale media: Kevin Desaever 

 

• Communicatiebeheerder: Chris Dictus (loenhout@korfbal.be)  

 

• Ploegleider kern:  Carine Van Hooydonck 

 

• Papierslag:   Wim Floren 

 

• EHBO:    Danny Van Tiggelen 

 

Indien je vragen of opmerkingen hebt of je wilt eventuele suggesties, 

problemen, ontevredenheid, … melden neem dan contact op met de 

voorzitter of de communicatiebeheerder. 

 

 

Trainers 

• Jeugd: U8 – U10  Ali Moktar 

mok_korfbal@hotmail.com  

+32 497 22 12 04 

 

    U14   Steven Thierie 

       thieriesteven@hotmail.com  

       +32 479 45 87 20 

 

• Kern en reserve:  Steve De Jonghe 

steve.de-jonghe@hpe.com 

+32 472 90 11 45 

 

 

mailto:loenhout@korfbal.be
mailto:mok_korfbal@hotmail.com
mailto:thieriesteven@hotmail.com
mailto:steve.de-jonghe@hpe.com
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9. Inlichtingenformulier 
 

 Contactgegevens speler/ster 
 

Voornaam: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Familienaam: ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………. 

 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Telefoon / gsm: ………………………………………………………………………………………………… 

 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Allergieën / kwetsuren: ……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 Contactgegevens ouders (indien speler jonger dan 18 jaar is) 

 

Mama naam: ………………………………………………………………………………………………… 

 

  adres: ………………………………………………………………………………………………… 

 

  telefoon / gsm: …………………………………………………………………………………. 

 

  e-mail: ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Papa naam: ………………………………………………………………………………………………… 

 

  adres: ………………………………………………………………………………………………… 

 

  telefoon / gsm: …………………………………………………………………………………. 

 

  e-mail: ………………………………………………………………………………………………. 

  

 

Huisarts: ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ziekenfonds: ……………………………………………………………………………………………………… 
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Privacyverklaring KC Limes 

 
Beste lid, vrijwilliger 

Je hebt waarschijnlijk al gehoord van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR, 

mei 2018). Deze wet geldt voor heel Europa en gaat over de bescherming van jouw privacy.    

Om in orde te zijn met deze wetgeving, zetten we hierbij alles even op een rijtje voor jou.    

Wij zijn:    

Korfbalclub Limes vzw. De voorzitter is Cindy Van Looveren. De beheerder van de gegevens en 

lijsten is Chris Dictus. 

 

Wij bewaren volgende gegevens van jou als lid (ouders) of vrijwilliger:  

Naam, voornaam, adres, leeftijd, geslacht, rijksregisternummer, telefoonnummer, emailadres, 

digitale foto’s.  

De noodzakelijke gegevens worden bewaard op digitale lijsten en papieren documenten.  

De gegevens worden max. 10 jaar bijgehouden en daarna verwijderd uit de bestanden. 

Wedstrijdformulieren bewaren we bv. enkel de dag zelf; ledenlijsten 10 jaar.  

 

We bewaren deze gegevens om volgende redenen:  

We vragen alleen de gegevens op die we nodig hebben om jou als lid of vrijwilliger te kunnen 

verzekeren en in te kunnen schrijven bij de federatie. 

Verder ben je ook opgenomen in lijsten voor deelname aan trainingen, wedstrijden en 

activiteiten van de club. 

Tenslotte worden digitale foto’s gebruikt voor de spelerslicenties en op onze website of in flyers 

van de club.  

Als je geen toestemming geeft voor het bewaren van de noodzakelijke gegevens, kan je geen 

lid zijn van onze vereniging.   

Volgende personen kunnen de voor hen relevante gegevens inkijken:  

Bestuursleden, trainers, specifieke medewerkers en verantwoordelijken van de federatie. 

Je kan altijd contact opnemen met de voorzitter of gegevensbeheerder om de gegevens die wij 

van jou bewaren in te kijken en indien nodig aan te laten passen.  

We vragen je hierbij expliciet toestemming voor het bewaren van je gegevens.  Kruis aan wat 

voor jou van toepassing is en onderteken de brief.  Die bezorg je daarna zo snel mogelijk terug 

aan de voorzitter of de gegevensbeheerder.   

 

 
Ik, ……………………………………………………………………………………. (naam, voornaam) geef toestemming 

tot gebruik van mijn persoonsgegevens of deze van mijn kind …………………………………………………… 

cf. het privacybeleid zoals hierboven en op de website vermeld. 

persoonsgegevens     digitale foto’s 
 

Eventuele opmerking: ………………………………………………………………………       Handtekening en datum 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 


