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A. Algemene voorschriften 

1. TOEPASSING VAN HET REGLEMENT 

 
1.1 Dit reglement is van toepassing in alle lokalen en bijgebouwen, op alle sport- en speelterreinen 

zowel binnen als buiten, en rond het Sportcentrum van Sint-Pieters-Woluwe. Het is van toepassing 

op alle personen die het centrum bezoeken, of het nu gaat om een klant, een begeleider, een 

bezoeker of een toeschouwer.  

 
1.2 Naast dit huishoudelijk reglement heeft elke sportruimte, zowel binnen als buiten, eigen 

gebruiksregels die gekend geacht zijn door de huurder. 

 
1.3 Wie die het Sportcentrum bezoekt, wordt verondersteld kennis genomen te hebben van dit 

reglement, zich eraan te houden en zich ertoe te verbinden alle bepalingen na te leven. 

 

2 2) DOELSTELLINGEN EN UITZONDERINGEN 

 

2.1 De doelstelling van de vereniging is het promoten van kwaliteitsvolle sportbeoefening voor iedereen 

in al zijn vormen zonder discriminatie en het promoten van gezondheidsopvoeding via de sport. In 

overeenstemming met het arrest van de regering van de Franse Gemeenschap (decreet van 27 

februari 2003 ter erkenning en subsidiëring van de plaatselijke sportcentra) voert het centrum een 

jaarlijks bezettings- en animatieplan uit, met de organisatie binnen haar faciliteiten van 

sportactiviteiten die vrij zijn voor de hele bevolking. Dit plan maakt een ondubbelzinnig onderscheid 

tussen het kader van de begeleide sportactiviteiten en de buiten dit kader openbare 

sportactiviteiten. De vereniging wil ook de waarden van sportethiek en fair play promoten onder de 

gebruikers van het Centrum. 

  

2.2 De faciliteiten van het Sportcentrum zijn uitsluitend bedoeld voor het beoefenen van sport en spel 
zoals opgenomen in bijlage A van dit reglement, in het bijzonder tennis, squash, badminton, 
basketbal, volleybal, hockey, voetbal, zwemmen en andere sportactiviteiten, met uitsluiting van 
alle andere activiteiten van commerciële of andere aard. Wie die sportlokalen, speel- en 
sportterreinen, bijgebouwen en toebehoren bezoekt, mag er geen andere bestemming aan geven 
dan die waarvoor de toestemming werd verleend, noch op enigerlei wijze hun finaliteit wijzigen. 
Men is verplicht, met uitsluiting van elke andere ruimte, de toegewezen sport- of speelruimte te 
bezetten. 

 
2.3 Wie gebruikmaakt van een sportuitrusting die door het Centrum ter beschikking werd gesteld, mag 

er geen andere bestemming aan geven dan die waarvoor de toestemming werd verleend, noch op 
enigerlei wijze de finaliteit ervan wijzigen. Men is verplicht het ter beschikking gestelde 
sportmateriaal met de nodige zorgvuldigheid te gebruiken. 

 
2.4 Tenzij specifiek en uitzonderlijk anders overeengekomen met de beheerder van het Centrum, is de 

verkoop van dranken, etenswaren of snoep uitsluitend voorbehouden aan cafetaria's. 
  



3. ALGEMEEN BELEID - ORDE - RUST - ZEDEN - NETHEID  

3.1.  Wie aanwezig is in het Sportcentrum verbindt zich ertoe de voorschriften en richtlijnen op te 
volgen die door de personeelsleden worden gegeven. 

3.2 De toegang tot het sportcentrum is verboden voor mensen met ongepaste kleding en voor wie in 
staat van dronkenschap verkeert. 

3.3 Wie het sportcentrum bezoekt, wordt gevraagd het publiek niet te storen met geluiden, liedjes, 
geschreeuw, spelletjes of andere ... 

3.4 Wie om welke reden dan ook het Sportcentrum bezoekt, wordt verzocht een correcte taal te 
gebruiken en zich gepast te kleden; dus wie  

• door zijn gedrag de goede werking of de werking van het sportcentrum hindert, 

• niet voldoet aan de wettelijke voorschriften en aanbevelingen die door een bevoegd persoon 
zijn gegeven, 

• in het algemeen andere gebruikers van het Centrum in gevaar brengt,  

kan er worden uitgezet. De toegang tot het sportcentrum kan hem/haar dan tijdelijk of 
permanent worden verboden. 

3.5 Elke gebruiker, in welke hoedanigheid dan ook, op speel- en/of sportterreinen wordt verzocht 
de zalen en terreinen achter te laten in de nette en opgeruimde staat waarin hij ze bij aankomst 
aantrof. Elke tekortkoming op dit gebied, zoals het achterlaten van papier, afval, plastic zakken 
… geeft het Sportcentrum het recht een bedrag te vragen gelijk aan de personeelskosten om de 
situatie op te lossen, onverminderd eventuele schade en intresten. 

 
3.6 Met uitzondering van geleidehonden is het ten strengste verboden in het Sportcentrum en op 

alle buitenruimtes van het Centrum met dieren rond te wandelen, al dan niet aan de lijn 
gehouden. 

 
3.7 Sportactiviteiten, waaronder balspelen, zijn niet toegestaan in de inkomhal, in de gangen of op 

de toegangswegen naar het Centrum. 
 
3.8 Voor het organiseren van een sportactiviteit met audio is de toestemming van de Directie 

vereist. Het mag in ieder geval geen overlast veroorzaken voor andere klanten en/of 
buurtbewoners. Bij akkoord zorgt de organisator ervoor dat Sabam (auteursrechten) geregeld 
wordt. 

 
 
3. SANCTIES 

 
4.1 Wie de bepalingen van dit reglement overtreedt, zal, na beoordeling door de Directie, de 

volgende maatregelen oplopen: 

• Onmiddellijke uitzetting voor een periode van 24 uur; 

• Gedeeltelijk, tijdelijk of definitief verbod, exclusief gekoppeld aan de beoefening van een 
bepaalde sport of spel, of aan het gebruik van bepaalde uitrustingen; 

• Onmiddellijke uitsluiting van het Sportcentrum, tijdelijk of definitief.  



 

4.1. Elke sanctie conform de bepalingen van artikel 4.1. zal worden gemeld aan de autoriteit die 
verantwoordelijk is voor de activiteit waaraan de gesanctioneerde persoon heeft deelgenomen.  

Indien de schuldige statutair onder de bevoegdheid valt van één van de leden in het beheer van 
de vzw van het Sportcentrum, zal het probleem onverwijld door de Directie van het Centrum 
worden voorgelegd aan de toezichthoudende autoriteit ten laatste acht dagen na de vermeende 
feiten. 

 
4.2. De verschillende sancties genoemd in artikel 4.1. leiden ipso facto tot annulering  (recht van 

gebruik, verhuur, abonnement, enz.) van het gebruik van het betreffende speel- of sportterrein, 
zonder dat enig recht op terugbetaling kan worden opgeëist door de belanghebbende. 

 
4.3. Wie vrijwillig schade toebrengt aan materiaal/uitrusting of diefstal pleegt binnen het Centrum, 

kan voor onbepaalde tijd worden uitgesloten door de Directie van het centrum. Het lopende 
abonnement of lidmaatschap wordt onmiddellijk beëindigd en geeft geen aanleiding tot enige 
terugbetaling. 
 

4.4. Kinderen die hun ouders vergezellen tijdens een sportactiviteit vallen onder hun 
verantwoordelijkheid. Ouders moeten effectief toezicht houden op hun kinderen en ervoor 
zorgen dat ze de activiteiten niet hinderen of spelen op mogelijks gevaarlijke plaatsen. 

 
5. TOEGANG TOT HET SPORTCENTRUM 

 
5.1. Toegang tot het sportcentrum is uitsluitend mogelijk via de inkomhal via de Salomélaan, de Grote 

Prijzenlaan of die langs de tennisvelden. 
 

5.2. Met uitzondering van kerst- en nieuwjaarsdag zijn het Sportcentrum en de faciliteiten in principe 
geopend van 2 januari tot en met 31 december van 8u00 tot 23u00. Op 24 en 31 december sluit 
het centrum de deuren om 15u00.  

Het Sportcentrum en zijn faciliteiten zijn toegankelijk in overeenstemming met de naar behoren 
verleende machtigingen en het bezettingsschema opgesteld door het Sportcentrum. Elke 
wijziging van dit uurschema is exclusieve bevoegdheid van het Sportcentrum dat zich het recht 
voorbehoudt om, indien nodig, het schema op eigen initiatief te wijzigen zonder dat enige 
vergoeding of schade kan worden geëist. 

 
5.3. Het bezoekersschema en de prijzen van de verschillende speel- en sportterreinen zijn verkrijgbaar 

aan de receptie. 
 
5.4. Het gebruik van speel- en sportterreinen vereist noodzakelijkerwijs het bezit van een titel 

(huurcontract, kassaticket of ander ...) of een speciale machtiging afgegeven door de Directie. Wie 
het sportcentrum bezoekt, moet het bij zich hebben en het op verzoek van een personeelslid laten 
zien. 

 
5.5. De sleutels van de zalen en de kleedkamers dienen afgehaald te worden bij de 

onthaalmedewerker mits een borg en vermelding van de reservering. Aangezien het aantal 
kleedkamers beperkt is, beslist tijdens de verhuur alleen en in laatste instantie de receptie over 
de overhandiging van de kleedkamersleutel aan de gebruiker. De sleutelverdeling voor de 
kleedkamers is altijd afhankelijk van de algemene bezetting van het Sportcentrum. Na de 
activiteit worden alle deuren gesloten en de lichten gedoofd. De sleutels worden bij de receptie 
ingeleverd.  



5.6. Toegang tot technische ruimtes is verboden. Behalve bij gevaar is het gebruik van de 
nooduitgangen verboden. 

 
5.7. De sleutels van de kluisjes, die ter beschikking worden gesteld van de klanten, moeten worden 

afgehaald bij de receptie mits betaling van een borg. 
 
5.8. Opbergkasten worden verhuurd aan gemeenschappen (scholen, clubs, federaties, enz.). Deze 

voorziening is gepland voor een volledig seizoen dat begint in september en eindigt in augustus 
van het volgende jaar. De huurprijs wordt forfaitair vastgesteld voor de duur van het seizoen. 
Het verzoek moet worden ingediend bij de Directie van het Centrum. In geval van diefstal of 
vandalisme kan het Centrum niet verantwoordelijk worden gehouden voor verdwenen of 
beschadigd materiaal. 

 
5.9. Mocht een klant een probleem hebben met een sleutel die hem is toevertrouwd, moet hij dit 

onmiddellijk aan de receptie melden. Elke verloren of beschadigde sleutel wordt aan de klant in 
rekening gebracht. De klant ondertekent een tegoedbon. De factuur omvat minstens de 
vervanging van de cilinder en de levering van drie nieuwe sleutels. 

 

5.10. Het markeren van de kleedkamers is toegestaan op de daarvoor bestemde platen.  
Tijdelijke markering op de grond is toegestaan op voorwaarde dat de klant deze verwijdert zodra 
de verhuur is beëindigd. 
Markeringen op de muren zijn ten strengste verboden. 

6. VERANTWOORDELIJKHEDEN 

6.1  Het Sportcentrum, de Raad van Bestuur, de Directie en de personeelsleden wijzen elke 
verantwoordelijkheid af in geval van een ongeval, in het bijzonder indien er een veronderstelling 
is van een overtreding door het slachtoffer en/of de perso(o)n(en) die er het gezag en/of de 
verantwoordelijkheid over heeft (hebben,) van één van de bepalingen van dit reglement en/of 
van het reglement specifiek voor elke sportruimte. 

6.2. Wie, feitelijke vereniging, vzw, groep, enz. die het Sportcentrum bezoekt en/of de speel- en/of 
sportruimtes gebruikt, is verantwoordelijk voor alle schade toegebracht aan zowel personen als 
lokalen, hun bijgebouwen en uitrusting.  
 
Elke schade brengt voor degene die deze heeft veroorzaakt de verplichting met zich mee om 
deze volledig te vergoeden, onverminderd de eventuele administratieve en/of juridische 
sancties. 

6.3. Elke feitelijke vereniging, club, vzw, groep enz. die het Sportcentrum bezoekt en/of de speel- 
en/of sportruimtes gebruikt, moet een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid hebben. 
Hij (zij) verbindt zich ertoe de onderschrijving van een dergelijke verzekering te bewijzen op 
eenvoudig verzoek van de Directie. 

 
6.4. Wie, feitelijke vereniging, club, vzw, die het Sportcentrum bezoekt en/of de speel- en/of 

sportruimtes gebruikt, blijft altijd persoonlijk verantwoordelijk voor de goede uitvoering van zijn 
verplichtingen jegens derden en elke openbare of particuliere autoriteit of administratie.  

Deze persoon blijft, indien van toepassing, verplicht om taksen, belastingen of auteursrechten 
en andere mogelijke bijdragen te betalen die voortvloeien uit zijn activiteiten, inclusief de 
beoefening van sport.  



6.5. Elke sportclub, jeugdbeweging, animatie voor jongeren, elke groep (of deze nu is opgericht in 
de vorm van een feitelijke vereniging, vzw of andere ...) die het Sportcentrum bezoekt, verbindt 
zich ertoe om voldoende toezicht te houden op haar leden door bevoegde volwassenen om elk 
mogelijk ongeval te voorkomen. Evenzo verbindt hij zich ertoe om voor zijn instructeurs, 
toezichthoudend personeel en leden de nodige burgerlijke en individuele 
aansprakelijkheidsverzekering voor ongevallen af te sluiten en te laten afsluiten. 

 
6.6. Wie het sportcentrum bezoekt, wordt afgeraden om contant geld en waardevolle spullen mee 

te brengen.  
In elk geval wijzen het Sportcentrum en de Directie alle verantwoordelijkheid af in geval van 
diefstal, verlies, beschadiging van om het even welke soort van persoonlijke bezittingen, kleding, 
contant geld, kostbaarheden ... of andere, van materiaal dat toebehoort aan personen of 
groepen die de faciliteiten bezoeken of er om welke reden dan ook zijn. Het Sportcentrum heeft 
geen gezagsplicht, noch toezicht als bewaarder of andere. 
 
 

7. RESERVERINGEN 
 
7.1. Reserveringen voor binnen- of buitensport- en speelterreinen worden gemaakt op basis van de 

beschikbaarheid van het Centrum: 

• contractuele huur van terreinen, sport- en speelterreinen, binnen of buiten, wordt 
overeengekomen met de dienst planning. 

• occasionele verhuur van terreinen, sport- en speelterreinen, binnen of buiten, wordt 
overeengekomen met de onthaalmedewerker. 
 

7.2. Alle verhuur wordt beheerst door de specifieke voorwaarden van het huurcontract en de 
verschillende bepalingen van dit reglement, evenals die van het specifieke reglement dat aan 
elke sportruimte is verbonden.  

 
7.3. Het reglement met de algemene huurvoorwaarden is beschikbaar aan de receptie. Het bepaalt 

de reserveringsmethoden voor een zaal of een terrein, evenals de betalingsvoorwaarden. 

7.4. De verlenging van huur (lange termijn) van het ene seizoen naar het andere gebeurt niet 
automatisch. Het Centrum verbindt zich er echter toe om telkens een bevredigende oplossing 
te zoeken met de klant die zijn gebruikelijke huur zou verliezen.  

 
 
8. VOEDSEL - TABAK - AFVAL 

 
8.1. Het is ten strengste verboden afval elders dan in de daartoe bestemde manden en vuilnisbakken 

te gooien. 
 
8.2. Het is verboden te roken, te eten en te drinken in de sportzalen, in alle speel- en sportruimten, 

binnen en buiten, evenals in hun omgeving en op de tribunes. Alleen het gebruik van plastic 
waterflessen wordt getolereerd in sportzalen en in de speel- en sportruimten. 

 
 
9. KLEEDKAMERS 

 
9.1. Wie het Sportcentrum bezoekt, aanvaardt de aanwijzingen die door het personeel zullen 

worden gegeven met betrekking tot de gebruiksmodaliteiten van de kleedkamers.  



 
9.2. Zich omkleden kan alleen in de kleedkamers. 
 
9.3. In geval van gelijktijdige bezetting van dezelfde kleedkamer door meerdere clubs of 

verschillende groepen, moeten hun respectievelijke verantwoordelijken de kledij van hun leden 
verzamelen om de bezetting van andere atleten te vergemakkelijken. 

 
9.4. Toestemming om de speel- en sportterreinen te bezetten, impliceert de toelating om de nodige 

kleedkamers en douches te gebruiken zoals bepaald door de onthaalmedewerker, voor de strikt 
noodzakelijke tijd, d.i. maximaal een half uur voor en een half uur na de activiteit. 

 
 

10. RESPECT VOOR DE UURROOSTERS 
 

10.1. De gebruikers van de sportzalen dienen ervoor te zorgen dat ze de activiteiten van andere 
mensen of groepen die het Sportcentrum bezoeken, niet storen. 
 

10.2. Daartoe zorgen ze ervoor dat ze alleen gebruikmaken van de hen toegewezen speel- of 
sportruimte en dat ze hun activiteiten beginnen en beëindigen op de voorziene tijden, inclusief 
het plaatsen en terugplaatsen van materiaal. 

 
10.3. Zij zullen zich ook organiseren om de kleedkamers en douches vrij te geven binnen de tijd 

voorgeschreven in artikel 9.4. hierboven. 
 
10.4. Het centrum sluit zijn deuren 30 minuten na de laatste verhuur. 
 
 
11. MATERIAAL EN UITRUSTING 

 
11.1. Het materiaal en de uitrusting voor sportzalen, speel- en sportruimten, zowel binnen als buiten, 

mogen alleen worden gebruikt conform het normaal gebruik en de sportethiek van de 
beoefende discipline. 

 
11.2. Het materiaal en de apparatuur dienen na elk gebruik te worden opgeborgen, en dit binnen het 

door de klant gereserveerde tijdslot volgens de instructies van het personeel. Elke overtreding 
van deze bepaling zal resulteren in onmiddellijke facturering aan de gebruiker of aan de club, 
groep of vereniging waartoe hij behoort, voor het opruimwerk uitgevoerd door het personeel 
van het Sportcentrum. 

 
11.3. Op straffe van persoonlijke verantwoordelijkheid wordt de klant verzocht om de 

onthaalmedewerker en de Directie onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk defect of elke 
slijtage waargenomen in de infrastructuur en apparatuur vooraleer ze in gebruik worden 
genomen. 

 
11.4. Elke vrijwillige of onvrijwillige slijtage, schade, verdwijning ... van het materiaal en de uitrusting 

zal worden aangerekend aan de verantwoordelijke klanten en/of clubs, groepen, verenigingen 
... waartoe ze behoren. 

 
11.5. Voor elk specifiek materiaal of uitrusting voor de uitoefening van een bepaalde activiteit in het 

sportcentrum, waaronder het gebruik van trampolines en/of gymnastiektoestellen in het 
algemeen, is de formele en uitdrukkelijke toestemming van de Directie van het Centrum vereist.   



 
Dit materiaal, meegebracht door de klant, zal op eigen risico van de gebruiker worden gebruikt 
in het Sportcentrum. Het kan alleen worden bewaard in het Sportcentrum met de formele en 
uitdrukkelijke toestemming van de Directie. 

 
Materiaal of uitrusting van de klant, sportclub, vereniging of andere organisatie mag alleen 
worden gebruikt in het Centrum met de formele en uitdrukkelijke toestemming van de Directie 
van het Centrum. Dit materiaal wordt binnengebracht, gebruikt en opgeslagen voor rekening en 
risico van de klant. 
 

11.6. (Ref. 4.3) Wie vrijwillig schade toebrengt aan materiaal/uitrusting of diefstal pleegt binnen het 
Centrum, kan voor onbepaalde tijd worden uitgesloten door de Directie van het Centrum. Het 
lopend abonnement of lidmaatschap wordt onmiddellijk beëindigd en geeft geen aanleiding tot 
enige terugbetaling. 
 

11.7. Voor de disciplines badminton en squash biedt het Sportcentrum huurmateriaal (ballen, rackets, 
enz.) waarvoor de prijzen verkrijgbaar zijn bij de receptie. De klant is verantwoordelijk voor het 
gehuurde materiaal waarvoor hij zorg zal dragen. Verlies of beschadiging wordt aan de klant in 
rekening gebracht. 

 
 

12. CLUBEVENEMENTEN 
 

12.1. Clubs, groepen, verenigingen die bevoegd zijn tot het gebruik van sportzalen, spel- en 
sportterreinen zowel binnen als buiten zijn eveneens bevoegd om, na voorafgaande mededeling 
en indien nodig in overleg met de Directie, officiële bijeenkomsten of sportevenementen te 
organiseren en om bij deze gelegenheid een toegangsprijs te innen. 
 

12.2. Gebeurtenissen van uitzonderlijke aard zullen echter geval per geval aan een speciaal onderzoek 
worden onderworpen en mogen alleen plaatsvinden met de formele en uitdrukkelijke 
toestemming van de Directie. 
 

 
13. EVENEMENTEN GEORGANISEERD DOOR HET SPORTCENTRUM 

 
13.1. Het Sportcentrum behoudt zich het recht voor om elke wedstrijd, evenement of andere te 

organiseren, zelfs tijdens de normale openingstijden van het Centrum en behoudt zich daarom 
ook het recht voor om de tijd vast te stellen die het nodig acht voor gehele of gedeeltelijke 
ontruiming van het centrum en/of een en/of andere speel- en sportterreinen. 
 

13.2. De verhuur overeenkomstig de periodes van de wedstrijden en evenementen waarnaar wordt 
verwezen onder 13.1. zal aldus op eigen initiatief van het Sportcentrum worden beëindigd en 
aanleiding geven tot terugbetaling aan de gebruiker van de eventueel betaalde prijs, met 
uitsluiting van eventuele schade en intrest. 

 
 
14. AFFICHES EN PUBLICITEIT 

 
14.1. Bij de receptie, in de ontvangsthal, zijn folderdisplays beschikbaar voor klanten, na 

voorafgaande toestemming van de Directie of de onthaalmedewerker. Ze zijn exclusief 
gereserveerd voor de reclame van activiteiten die op de site van Sportcity Sportcentrum worden 
georganiseerd. Er worden geen uitzonderingen toegekend.   



 
14.2. Elke andere affiche op muren, ramen of deuren is uitdrukkelijk onderworpen aan de 

voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de Directie. 
 
14.3. De directie van het sportcentrum behoudt zich het recht voor om posters of advertenties die zij 

ongepast of ontoereikend acht, te verwijderen. 
 
14.4. Elke elektronische link tussen de site van een klant en de site van het Sportcentrum is 

onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Directie van het Centrum. 
 

14.5. Sportverenigingen die sportzalen of -terreinen van het Sportcentrum gebruiken, kunnen op hun 
verzoek worden vermeld op de website van Sportcity. In geval van akkoord is het hun 
verantwoordelijkheid om de nodige ondersteuning te bieden en vervolgens de Directie van het 
Sportcentrum op de hoogte te brengen van elke wijziging van contactgegevens, uurroosters ... 
Het doel van deze tool is om in te gaan op de vraag naar informatie van burgers die naar de 
receptie komen of de website van het centrum bezoeken. 
 

Deze mogelijkheid geldt alleen voor clubs die nieuwe leden werven of jongeren opleiden. Ze 
moeten hun verzoek tijdig indienen bij de Directie van het Centrum, met een formulier dat hen 
elk jaar bij het begin van het nieuwe seizoen ter beschikking wordt gesteld. 
 
De informatie wordt samengebracht in een brochure die aan het begin van het schooljaar wordt 
gepubliceerd en op de website van het Centrum (www.sportcity-woluwe.be).  
 

14.6. Foto's, afbeeldingen, video's en geluidsopnames zijn alleen toegestaan met toestemming van 
de Directie. 

 
 
15. VEILIGHEID 
 
15.1 Klanten zijn verplicht de veiligheidsvoorschriften te respecteren, waaronder:  
 

• Evacuatieplannen uitgehangen in de zalen, 

• Waarschuwingen en alarmen die worden geactiveerd, 

• Bevelen gegeven door het personeel van het Centrum of auditieve media met de 
bedoeling een snelle evacuatie van de zalen mogelijk te maken 

 
15.2. Organisaties, gemeenschappen, clubs en scholen zorgen voor groepsevacuaties naar bepaalde 

verzamelpunten en tellen de atleten van deze groepen zo snel mogelijk. 
 
15.3. Bij een ongeval nemen klanten en verantwoordelijken van de verschillende groepen onmiddellijk 

contact op met de receptie die indien nodig een ambulance belt. Bij de receptie is een EHBO-
koffer verkrijgbaar. 

 
15.4. Voor een ongeval waarbij de tussenkomst van een ambulance vereist is, vullen de 

verantwoordelijken van scholen, groepen of organisaties zo snel mogelijk een document in 
waarin de omstandigheden van het ongeval worden beschreven. Dit document is verkrijgbaar 
bij de receptie. 

 
  

http://www.sportcity-woluwe.be/


16. RAAD VAN GEBRUIKERS 
 

16.1  Het doel van de Raad van Gebruikers is het verstrekken van adviezen aan de Raad van Bestuur 

op vlak van amusement en de ontwikkeling van activiteitenprogramma's voor het plaatselijk 

Sportcentrum. 

 

16.2.  Het is samengesteld uit vertegenwoordigers van de gebruikers van sportinfrastructuur die deel 

uitmaken van het plaatselijk Sportcentrum. 

16.3.  De vergaderingen van de Raad van Gebruikers worden voorgezeten door de 

coördinator/beheerder. De Raad van Gebruikers kiest ook in zijn midden een secretaris. 

16.4.  De Raad van Gebruikers komt minstens tweemaal per jaar bijeen, op uitnodiging van de 

voorzitter of op verzoek van een derde van zijn leden, met name in de eerste helft van mei, om 

de organisatie van het volgende sportseizoen voor te bereiden. 

16.5.  De secretaris heeft als taak de notulen, inclusief de adviezen van de Raad van Gebruikers, binnen 

7 dagen na de vergadering over te dragen aan de Raad van Bestuur van de vereniging. 

16.6. Een AED is aanwezig in de inkomhal van het Centrum. Het centrum organiseert jaarlijks een 

informatie- en trainingssessie over het gebruik van een AED voor de gebruikers van de 

infrastructuur. 

 

17. AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming 

 

17.1. Algemeen 

 

Wolu-Sport hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze 

privacyverklaring willen we duidelijke en transparante informatie geven over hoe we omgaan met 

persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen en 

zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Wolu-Sport voldoet aan alle toepasselijke wetten en 

regelgevingen, inclusief de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR  "General Data 

Protection Regulation "; of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het Nederlands). Dit 

houdt in dat we: 

 

✓ Uw persoonsgegevens zullen behandelen conform het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze 

doeleinden en dit soort persoonsgegevens worden beschreven in deze privacyverklaring; 

✓ Uw persoonsgegevens zullen verwerken binnen de grenzen van de gegevens die nodig zijn voor 

de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

✓ Uw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen als we die nodig hebben voor de verwerking van 

uw persoonsgegevens; 

✓ Passende technische en organisatorische maatregelen zullen nemen om de beveiliging van uw 

persoonsgegevens te waarborgen; 

✓ Uw persoonsgegevens zullen blokkeren voor andere partijen, tenzij dit nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor ze zijn verstrekt; 

✓ Op de hoogte zullen zijn van uw rechten als betrokkene met betrekking tot uw persoonlijke 

gegevens, om u daarover te informeren en ze te respecteren. 

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u, na het lezen van onze 

privacyverklaring, of meer in het algemeen, vragen heeft over dit onderwerp of contact met ons wilt 



opnemen, gebruik dan de volgende contactgegevens: Wolu-Sport vzw, maatschappelijke zetel: 

Salomélaan 2 te 1150 Brussel - Mail: info@sportcity-woluwe.be - Telefoon: 02/773.18.20. 

Al onze documenten met betrekking tot de AVG zijn zichtbaar op onze website: www.sportcity-

woluwe.be 

 

17.2. Waarom verwerken we persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens worden door Wolu-Sport verwerkt om de volgende redenen: 

 

• Deelnemen aan activiteiten van Wolu-Sport (uitvoeringsovereenkomst) 

• Verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang) 

• Verkrijgen van subsidie (wettelijke verplichting) 

• Aansluiten bij een officiële verzekeringsmaatschappij 

 

 

17.3. Welke gegevens verwerken we? 

We kunnen de volgende persoonlijke gegevens voor uw noden registreren, verzamelen en verwerken 

voor de volgende doeleinden: 

 

• Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres 

• Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, nationaliteit, foto van het gezicht. 

 

 

17.4. Wie verwerkt de gegevens? 

De gegevens worden verwerkt door de volgende externe organisaties:  

 

➢ Leden van de raad van bestuur van de vereniging; 

➢ Verzekeringsmaatschappij; 

➢ Gemeentebestuur waar de club zijn activiteiten heeft, COCOF, ADEPS en dit in het kader van de 

subsidieaanvraag. 

 

 

17.5. Verstrekking aan derden 

We kunnen uw gegevens aan derden verstrekken als dit nodig is voor het vervullen van de hierboven 

beschreven doeleinden. We gebruiken bijvoorbeeld een derde partij voor: 

- Verzekeringsmaatschappij 

- Gemeentebestuur waar de club zijn activiteiten heeft, COCOF, ADEPS en dit in het kader van 

de subsidieaanvraag. 

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan anderen dan degenen met wie wij een akkoord voor 

behandeling hebben gesloten. Met deze partijen nemen wij uiteraard de nodige maatregelen om de 

beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Bovendien geven wij de verstrekte gegevens niet 

door aan derden, tenzij dit wettelijk vereist en/of toegestaan is, bijvoorbeeld in het kader van een 

politie- of gerechtelijk onderzoek.  

mailto:info@sportcity-woluwe.be


We kunnen ook persoonlijke gegevens delen met derden als u ons daarvoor toestemming geeft. Deze 

toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder dat dit de rechtmatigheid van de 

verwerking voor de annulering aantast. 

 

 

17.6. Minderjarigen 

 

Van personen onder de 18 jaar verwerken wij alleen persoonsgegevens als de ouder of wettelijke 

vertegenwoordiger hiervoor toestemming geeft. 

 

 

17.7. Opslagperiode 

 

Wolu-Sport bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn 

verstrekt of door de wet vereist. Wolu-Sport verbindt zich ertoe de gegevens niet langer te bewaren dan 

de duur van aansluiting van de persoon binnen de vzw. Echter, na aanvaarding van het gebruik van foto- 

en videomontages in het kader van onze activiteiten, blijft dit voor onbepaalde tijd geldig, tenzij anders 

aangegeven per aangetekende brief op het adres van de vereniging. Gegevensbeveiliging: de volgende 

technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen 

onrechtmatige verwerking: 

✓ Alle personen die namens Wolu-Sport kennis kunnen nemen van uw contactgegevens zijn 

verplicht tot geheimhouding. 

✓ We hanteren een beleid van gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen; 

✓ Onze beheerders zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

 

 

17.8. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens 

U heeft het recht om de persoonsgegevens die we hebben ontvangen in te zien, te kopiëren, aan te 

passen of te verwijderen. Via bovenstaand adres kan u hiervoor contact met ons opnemen. Tevens kan 

u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons 

of door een van onze verwerkers. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die wij verstrekken aan 

uzelf of in uw opdracht direct over te dragen aan een andere partij. We kunnen u vragen om u te 

identificeren voordat we op bovenstaande verzoeken kunnen reageren. 

 

 

17.9. Klachten 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u rechtstreeks contact 

met ons op te nemen. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de 

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be  

 

 

17.10. Wijziging van de privacyverklaring 

Wolu-Sport kan de privacyverklaring op elk moment wijzigen. De laatste wijziging is aangebracht op 15 

september 2018. 
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B. Sportzalen – Speel- en sportterreinen 
 

18. RESERVERINGEN - UURROOSTERS - GEBRUIK 
 
18.1  Elke bezetting van een sportzaal, een speel- of sportterrein is onderworpen aan de uitdrukkelijke 

toestemming van het Sportcentrum en met respect voor het opgestelde uurschema voor 
gebruik.  

Het gebruiksschema omvat de montage en demontage van de toestellen door de gebruiker. 

18.2  Voor elke bezetting van een sportzaal, een speel- of sportterrein, moet de gebruiker spontaan 
naar de receptie gaan om zijn aanwezigheid te bevestigen en de huur vooraf te betalen. 

18.3. Elke verlenging van de gebruiksperiode moet het onderwerp zijn van de voorafgaande en 
uitdrukkelijke goedkeuring - vóór het verstrijken van de huidige periode - van de directie en/of 
het personeel aan de receptie. 

 

18.4. De sportzaal, het speel- of sportterrein mag alleen worden gebruikt voor de doeleinden 
waarvoor deze is verhuurd. 

 

18.5. Elke huur, reservatie die uiterlijk tien minuten na aanvang van de periode niet is gebruikt, kan 
automatisch opnieuw worden verhuurd, zonder enige mogelijkheid tot discussie en zonder enig 
recht op terugbetaling vanwege de afwezige reserveerder. Deze bepaling heeft betrekking op 
verhuur aan zowel individuen als aan groepen, zowel contractueel als incidenteel. 

18.6. Tenzij de Directie ermee instemt en alleen op basis van een uitzonderlijke reden, wordt geen 
enkele contractuele huur gedeeltelijk verminderd of volledig beëindigd. 

 
18.7. Elke herhaalde verhuur die gedurende ten minste drie opeenvolgende periodes niet is gebruikt, 

kan worden beëindigd op initiatief van de Directie van het Sportcentrum, zonder opzegging of 
enige verplichting tot terugbetaling aan de gebruiker, en onverminderd het recht van het 
Sportcentrum om alle vergoedingen te innen op grond van de huurovereenkomst en, 
tegelijkertijd, om de periodes die door die beëindiging worden gedekt, opnieuw te verhuren. 
 

18.8. Wanneer naar behoren wordt bewezen dat de klant na een fout bij het boeken van het Centrum, 
geen profijt kan halen van zijn huur, wordt hij vergoed in de vorm van een nieuwe reservering 
gelijk aan de eerste, maar waarvan de kosten volledig zullen worden gedekt door het Centrum. 
 

18.9. De prijzen zijn verkrijgbaar aan het onthaal van het Centrum en kunnen op elk moment 
geraadpleegd worden op de website van het Centrum: www.sportcity-woluwe.be  
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19. SCHOENEN 
 

19.1.  Het dragen van sportschoenen is verplicht voor iedereen (atleet, bezoeker, toeschouwer ...) in 
een sportzaal of op een sport- of speelterrein. Het is ook absoluut noodzakelijk dat deze 
schoenen schoon zijn en dat ze geen enkele afdruk achterlaten op de vloerbedekking.  
Het gebruik van sportschoenen met zwarte zolen is ten strengste verboden in de zalen (squash, 
tennis, omnisport, schermen en polyvalent). 

 
19.2. Het dragen van geschikte spikes is toegestaan voor de beoefening van atletiek. De lengte van de 

spikes moet bij aankomst worden getoond aan de bevoegde instructeur. 
Het dragen van aluminium noppen is gevaarlijk en ten strengste verboden op het kunstveld 
(voetbal/hockey). 

 
19.3.  Bij elke overtreding van een en/of ander voorschrift opgenomen in artikel 16.1. wordt 

onmiddellijk een boete opgelegd van 40 EUR, onverminderd het recht van het Sportcentrum om 
ten laste van de overtreder de terugbetaling van de kosten van de schoonmaak door het 
personeel van het centrum aan te vragen. 
 

20. EXCLUSIEF GEBRUIK 
 

20.1.  De toegang tot sportzalen, speel- en sportterreinen is uitsluitend voorbehouden aan houders van 
een recht van gebruik die hebben voldaan aan de voorschriften van artikel 15.1. en eventueel aan 
degenen wier aanwezigheid essentieel is voor het vlotte verloop van trainingen, evenementen, 
wedstrijden ... 

 
20.2.  Wie aanwezig is op de plaatsen die regelmatig aan een gebruiker worden verhuurd, wordt 

verondersteld het te hebben betreden met toestemming van deze gebruiker, die alle 
verantwoordelijkheid op zich neemt. 

 
21. OVERDRACHT VAN HET RECHT VAN GEBRUIK 
 
21.1. Elke huurder of houder van een gebruiksvergunning voor een sportzaal, een speel- of sportterrein 

mag dit recht aan niemand anders verlenen, behalve met de formele toestemming van de Directie 
van het Sportcentrum.  

 
21.2. Overtreding van deze bepaling leidt van rechtswege tot de beëindiging van de huurovereenkomst 

en/of herroeping van de gebruiksvergunning onverminderd het recht voor het Sportcentrum om 
voor rekening van huurder en/of de gebruiker om de verschuldigde bedragen te betalen op grond 
van het huurcontract, die volledig verworven blijven door het Sportcentrum. 

 
 
22. WIJZIGINGEN UURROOSTERS 

 
22.1. Elke wijziging van het activiteitenuurrooster van een gebruiker, club, groep, vereniging ... zowel 

occasioneel als definitief (reservering, annulering, wijziging van dag of uur ...), kan alleen worden 
aangebracht na een formeel akkoord van de Directie, met een opzegtermijn van minimaal acht 
dagen. 

 
22.2. In de mate van het mogelijke zal het Sportcentrum zich inspannen om gunstig te antwoorden op 

dit verzoek tot wijziging van het uurrooster, en dit enkel voor zover de opgelegde verplichting om 
andere georganiseerde activiteiten in het Sportcentrum niet te verstoren.  



23. MONTAGE EN DEMONTAGE VAN MATERIAAL 
 

23.1.  Alle gebruikers van de sportzalen, speel- en sportterreinen verbinden zich ertoe om het materiaal 
en de uitrusting die ze nodig hebben op de voorziene plaatsen te monteren, te demonteren en 
op te slaan volgens de instructies van het personeel van het Sportcentrum.  

 
Deze handelingen moeten absoluut binnen het gereserveerde tijdslot plaatsvinden van de 
gebruiker die zich ertoe verbindt het einde van de activiteitsuren niet te overschrijden. 

 
23.2. Materiaal en apparatuur met een ankersysteem (of ballast) moeten op de grond worden bevestigd. 

Dit is een basisvereiste van voorzichtigheid die een voorwaarde is om de betrokken activiteit in 
alle veiligheid uit te voeren. 

 

 

24. KLACHTEN 

 

24.1. Als de klant een storing opmerkt of er zelf het slachtoffer van is, en hij meent enige schade te 

hebben geleden binnen de grenzen van het Centrum, heeft hij het recht om een schriftelijke klacht 

in te dienen ter attentie van de Directie. Een speciaal formulier is verkrijgbaar bij de receptie. 

24.2. De klacht wordt geanalyseerd door de Directie die zich ertoe verbindt binnen de 8 kalenderdagen 

een schriftelijke reactie te sturen. Op zijn verzoek kan de klant vragen te worden gehoord door de 

directie en omgekeerd kan de klant worden uitgenodigd om zich te melden bij de directie van het 

Centrum. 

 

 

 

C. De zwembaden 

 

25. ALGEMEEN 
 
De Directie is verantwoordelijk voor de handhaving van de orde, discipline en moraliteit en zorgt voor 
de normale werking van de dienst in het algemeen belang. Ze zorgt voor het beheer van en het toezicht 
op de baden, met uitzondering van het babybad bedoeld voor kinderen onder de drie jaar die onder 
exclusief toezicht van de ouders blijven.  
Gebruikers zijn verplicht, op straffe van uitsluiting, de aanbevelingen van het personeel op te volgen. 
 
 
26. GROEPEN 
 
In het kader van de planning van het gebruik en de respectieve contracten die naar de instellingen zullen 
worden gestuurd, is het zwembad toegankelijk voor het publiek, voor scholen en buitenschoolse 
activiteiten, evenals voor clubs.  
Bij het maken van reserveringen krijgen instellingen (scholen, groepen en clubs) specifieke voorschriften 
die verband houden met hun activiteiten. Dit is slechts een aanvulling op het algemene 
zwembadreglement, uitgehangen aan de ingang en van toepassing op alle klanten, alle categorieën 
samen.  
  



27. OPENINGSUREN 
 
Het zwembad is voor het publiek toegankelijk volgens het uurrooster bij de ingang. Het laatste ticket 
wordt een half uur voor sluitingstijd verkocht. Het zwembad wordt 5 minuten voor de geplande 
sluitingstijd ontruimd. 
 
 
28. KINDEREN ONDER DE 10 JAAR 
 
Kinderen onder de 10 jaar die geen ADEPS-certificaat van 50 m hebben, moeten worden begeleid door 
een volwassene (18 jaar). Ze kunnen niet alleen in of bij het zwembad worden achtergelaten. 
 
 
29. SNORKELEN, VRIJDUIKEN EN GEWICHTSGORDEL 
 
Met uitzondering van activiteiten georganiseerd door duikclubs, en onder de exclusieve 
verantwoordelijkheid van deze laatste, is het gebruik van een snorkel en een loodgordel verboden. Ook 
zijn statische of dynamische vrijduikoefeningen ten strengste verboden.  
 
 
30. OUTFIT EN DOUCHE 
 
30.1. Het dragen van een badmuts is verplicht. 
 
30.2. Badpak: voor dames, een klassiek of sportief zwempak uit één stuk of tweedelig; voor mannen een 

zwembroek van het type slip of shorty. Elke andere outfit is verboden. 
 
30.3. De doorgang onder de douches en in het voetenbad is verplicht. Het is ten strengste verboden zich 

uit te kleden om te douchen. 
 

31. GELDIGHEIDSDUUR VAN HET TICKET 
 
De maximale tijd dat men aanwezig mag zijn in het zwembad wordt beperkt tot 150 minuten vanaf de 
afgifte van het ticket. 
 
 
32. ABONNEMENTEN 
 
Bij aanschaf van een individueel abonnement (jaarlijks of 10 beurten) dient een foto in het kassasysteem 
te worden geregistreerd om misbruik te voorkomen. Zonder foto kan geen abonnement worden 
uitgegeven. 
Abonnementen zijn strikt persoonlijk. Elke overtreding wordt bestraft met het intrekken van de kaart. 
Het bedrag van de badkaart kan in geen geval worden terugbetaald. 
 
 
33. ZWEMBADBANEN 
 
Het reserveren van één of meerdere banen voor verschillende groepen zal de belangen van alle 
zwemmers verenigen. In geval van protest kan enkel de directie of, bij afwezigheid, het 
zwembadpersoneel een beslissing nemen. De verantwoordelijke voor elke groep zorgt ervoor dat de 
leden de activiteit van andere zwemmers niet storen.  



34. FOTO'S EN VIDEO'S 
 
Opnames, foto's of video's worden alleen bij wijze van uitzondering en na akkoord van de Directie 
toegestaan. 
 

 

D. Toeschouwers 

 

 

35. De aanwezigheid van toeschouwers is enkel toegestaan op de tribunes van de zalen en het 
zwembad die toegankelijk zijn via de cafetaria of via de hun toegewezen trappen.  
 
Hun aanwezigheid is ook toegestaan op de verharde openingen van de terreinen en sport- en 
speelterreinen buiten, met uitsluiting van de bovengenoemde ruimtes zelf. 

 
 
36. Elke gebruiker, club, groep, vereniging … of andere, organisator van een show, kampioenschap, 

sportevenement of andere … is verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door 
toeschouwers.  

 
Hij verbindt zich ertoe hun respect te eisen voor de bepalingen van dit reglement, en in het 
bijzonder aan de artikelen 8.1. en 8.2. hierboven met betrekking tot het gebruik van tabak en 
consumpties. 
 
Ze weten en aanvaarden dat ze het Sportcentrum moeten vergoeden voor eventuele schade 
tijdens en/of als gevolg van de organisatie van het evenement. 

 

 

E. Begeleiding en cursussen 

 

37. Het is elke houder van een behoorlijke gebruiksvergunning als bewoner, huurder of andere ... 
van een sportzaal, een speel- of sportterrein, formeel verboden cursussen, lessen of educatieve 
programma's te ontvangen, tegen betaling of gratis, ongeacht of deze worden verzorgd door 
amateurs of professionals van de betrokken sportactiviteit, zonder de formele en uitdrukkelijke 
toestemming van de Directie. 

 
 
38. Wie cursussen, lessen of lesprogramma's in welke sportpraktijk dan ook binnen de grenzen van 

het Sportcentrum wil geven of begeleiden, moet vooraf en op straffe van onmiddellijke 
uitzetting de formele en schriftelijke toestemming ontvangen van de Directie van het 
Sportcentrum. Indien de Directie van het Centrum akkoord gaat, wordt de activiteit uitgevoerd 
onder de exclusieve burgerlijke aansprakelijkheid van de organisator.  

Deze toestemming mag alleen aan de belanghebbende worden gegeven na een grondig 
onderzoek van een volledig dossier dat is opgesteld volgens voorschriften waarover alle nodige 
informatie kan worden verkregen bij de Directie van het Sportcentrum. 
  



39. Elke overtreding van de bepalingen voorzien in artikel 33 zal automatisch resulteren in de 
onmiddellijke intrekking van de gebruiksvergunning en/of de ontbinding van de 
huurovereenkomst zonder enig recht op terugbetaling van de zijde van de gebruiker, en 
onverminderd het recht van het Sportcentrum om van de gebruiker en ieder ander 
schadevergoeding te vorderen. 

 

 

 

 

F. Handvest van de sportbeweging "Fair Play" 

 

40.1. DE GEEST VAN DE SPORT 

• Sportbeoefening is een recht, een bron van plezier en spel. Sportiviteit is positief. Het pleit voor 

nederigheid bij overwinning en waardigheid bij een nederlaag. Sport draagt niet alleen bij tot 

prestatie, het draagt ook bij tot individuele ontwikkeling en collectieve emancipatie. 

• De geest en het lichaam zijn de belangrijkste instrumenten van de atleet. Sport is de basis van 

een gezonde levensstijl. Het beoefenen van sport heeft invloed op zowel het fysieke als het 

mentale welzijn. Doping verstoort de waarde van een overwinning of deelname. Het gebruik 

van illegale producten is schadelijk voor de gezondheid. 

• De sportbeweging verwerpt en veroordeelt alle vormen van discriminatie die verbonden zijn 

aan leeftijd, geslacht, ras, seksuele geaardheid, religieuze of filosofische overtuigingen, taal of 

fysieke kenmerken. Het veld is een ruimte van expressie die voor iedereen toegankelijk is. 

• Alle vormen van intimidatie, kleinerende gebaren, woorden en vulgariteit zijn verboden. 

• Een tegenstander is geen vijand. Hij is de eerste partner van de atleet, zijn menselijke en fysieke 

integriteit moeten worden bewaard. 

• De sportbeoefening is een partner van het onderwijs bij het verwerven van kennis en 

levenslessen in de samenleving door tolerantie en respect voor de spelregels.  

• Alle vormen van corruptie en vervalsing van de competitie zijn verboden. 

• Het sportproces is een sociaal project dat het individu zijn hele leven begeleidt. 

 

40.2. DE SPORTERS 

• De atleet houdt van sport. Door regelmatige en serieuze training geniet hij van zijn discipline. 

Respect is de eerste waarde van de atleet tegenover zijn coach, zijn teamgenoten, zijn 

tegenstanders, de spelregels, de scheidsrechter en zichzelf. De atleet aanvaardt de 

arbitragebeslissingen zonder betwisting. 

• De ouder erkent dat zijn kind voor het plezier speelt. Hij moedigt zijn kind aan om meer 

sportactiviteiten te ondernemen, zodat hij zijn sport kan vinden. Hij moedigt zijn kind, zijn 

teamgenoten en zijn tegenstanders aan. Hij erkent dat de rol van de trainer is om zijn kind te 

ondersteunen bij zijn sportieve vooruitgang. Hij bekritiseert niet publiekelijk de beslissingen van 

de coach en de scheidsrechter. Hij is actief betrokken bij het leven van de sportvereniging van 

zijn kind. 

• De atleet op hoog niveau is een ambassadeur van de sportbeweging. Zijn gedrag is onberispelijk 

en zijn prestaties stimuleren het beoefenen van sport. Sport op hoog niveau wordt 

aangemoedigd als de zoektocht om zichzelf te overtreffen en de weg naar excellentie te volgen.  



• De sportcoach staat garant voor het ethische gedrag en de fair-playgebaren van zijn atleten. Het 

bevordert de ontwikkeling van zijn atleten door training en doelstellingen die zijn aangepast aan 

de leeftijd en het potentieel van zijn atleten. Hij plant zijn werk op de lange termijn en niet op 

het zoeken naar winst op korte termijn. 

• De Franstalige sportbeweging is gebaseerd op clubs. Hun beheer moet gebeuren met een 

blijvend doel door een duurzaam sportproject te ontwikkelen. 

• De scheidsrechter is een volwaardige atleet. Hij is de bewaarder van de spelregels. Met de steun 

van spelers, trainers en supporters verbindt hij zich ertoe een wedstrijd te onderbreken 

wanneer opmerkingen of acties indruisen tegen de sportethiek. 

• Supporteren betekent van elke sportieve bijeenkomst een feestelijk moment maken. 

Aanmoediging is zijn enige credo. Zijn gedrag is onberispelijk. De supporter is een ambassadeur 

van zijn club, hij kan zijn imago niet aantasten. 

• De media nemen deel aan het leven van de sportbeweging. De gebruikte termen zijn positief, 

doordrenkt van sportiviteit, zonder vijandigheid, terwijl oorlogstaal wordt vermeden. 

• Sport is een integratieprogramma. Door vrijwilligerswerk is het de burger die bijdraagt aan de 

dynamiek van onze samenleving. 

 

40.3. DE SPORTENGAGEMENTEN 

• Opleiding is het sleutelwoord van de Franstalige sportbeweging. Zijn spelers engageren zich op 

hun niveau om hun knowhow op het terrein aan te vullen met een passende opleiding om de 

sportbeoefening aanzienlijk te verbeteren. 

• Atleten hebben het recht om hun discipline uit te oefenen in een kwaliteitsinfrastructuur en in 

een veilige omgeving. Sportinfrastructuur van goede kwaliteit is een stimulans voor sport. Hun 

vrijwillige achteruitgang of door gebrek aan visie is een aanval op de sportbeweging. 

• Regelmatige en hoogwaardige sportbeoefening in combinatie met een gezonde levensstijl is 

essentieel voor het verbeteren van de gezondheid, het voorkomen van ziekten en het 

ontwikkelen van sociale interacties voor meer welzijn. 

• De organisatie van sportevenementen en de beoefening van sport integreren de concepten van 

duurzame ontwikkeling en respect voor het milieu. 

• De ethische commissie van de FWB onderzoekt elke handeling die in strijd is met de sportiviteit. 

• Alle spelers verbinden zich ertoe het FWB Sportbewegingscharter te onderschrijven, 

respecteren, verdedigen en promoten, een conditio sine qua non om de beschikbare hulp voor 

de sportsector te verkrijgen. 

 

 

 

G. Geschillen 

 

41.  Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering van dit reglement zal worden 

beslecht door de Raad van Bestuur van het Sportcentrum en, indien van toepassing, door de 

bevoegde rechtbank. 

 


