
 

 

 

 

 

GEACHTE MIJNHEER  / MEVROUW 

 

Een klein woordje uitleg over hoe je zich kant inschrijven en betalen om lid te worden van “ Fighting Spirit “  

Je hebt meerdere grote bladen Op de 2 grote staat het een inschrijvingsformulier en het clubreglement alsook privacyverklaring erop. Het 

blaadje met Arena erop  is het attest voor de verzekering die moet getekend worden alsook voorzien worden van een kleefstrookje 

Ziekenfonds. Dit zal jaarlijks opnieuw moeten gebeuren. 
 

Op het inschrijvingsformulier vult u de nodige gegevens in van wie zich wenst lid te maken. IN DRUKLETTERS AUB  

Je kleeft bovenaan 1 recente pasfoto en geeft 1 extra pasfoto los af. De pasfoto’s mogen digitale afdrukken zijn , zolang de kwaliteit goed is en 

in kleur is. Zorg ook dat je een geldige email adres opgeeft die je geregeld bekijkt. Alle extra info , onverwachte aanpassingen , uitnodigingen 

van activiteiten , enz.. worden altijd via mail verzonden.  
 

Je neemt grondig het clubreglement door. Je tekent op beide pagina’s af met vermelding “ gelezen en goedgekeurd “ Het aftekenen van het 

reglement is om misverstanden te vermijden in de toekomst. Een kopie van het clubreglement kan je terug vinden in de cursus. 
 

Het lidgeld bestaat telkens uit een 10 beurtenkaart (25 euro) die 4 maanden geldig is. Deze kan je op elke les kopen cash . 

Je moet ook 40 euro  verzekering ( Arena) + lidmaatschap bij Belgium Kummooyeh Association / KMAA Belgium betalen voor een vol jaar .vb : 

Als je betaalt in maart dan ben je verzekerd tot volgende jaar maart. De Verzekering kan je cash betalen of via overschrijving op de rekening 

van de club met vermelding “ verzekering + naam “ Gelieve 1 overschrijving te gebruiken voor één persoon. BE92 9792 4266 67 23 

 

Uniform en materiaal. De club voorziet enkele zwaarden en bogen voor het beoefenen van Kummooyeh. Toch vragen we om toch een eigen 

zwaard en uniform te voorzien. Deze kan je 1 a 2 maal per jaar bestellen. Wij houden je op de hoogte wanneer er een bestelling plaats vind.  

Uniform hoef je enkel te betalen bij ontvangst. Geen voorschot is nodig. Wel vragen we wat geduld.  Al onze materiaal wordt gekocht in Korea 

bij betrouwbare en kwalitatieve winkel . Onze club heeft geen voorraad Kummooyeh uniformen.  

 

Wie andere materiaal wenst , informeer eerst bij Hans Balcaen (info@fightingspirit.be) De club heeft club truien en nog heel wat andere 

materiaal te koop aan voordelige prijzen.  

 

Er zijn tevens ook kortingen voorzien voor meerdere inschrijvingen van hetzelfde gezin. Vraag er gerust meer info.  

Je kan ook via jouw mutualiteit aan korting komen. Vraag aan hen de juiste formulier en wij willen die met plezier in.  
 

Zorg dat u het ingevulde inschrijvingsformulier , verzekeringsattest en het afgetekende clubreglement afgeeft in het plastieken mapje met de 2 

pasfoto’s erbij waarvan 1 vastgekleefd aan het inschrijvingsformulier. Gelieve alles samen af te geven.  
 

Heb je nog vragen , neem dan contact op met Hans Balcaen 0485 / 35 11 61 of via email info@fightingspirit.be 

 

 

Wij bedanken u voor het vertrouwen in “ Fighting Spirit “ en wensen je vele sportieve jaren toe bij ons.  
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 
 

 

VOORNAAM                                 

NAAM                                 

NATIONALITEIT                                 

GESLACHT                                 

STRAAT                                 

HUISNUMMER                                 

GEMEENTE                                 

POSTCODE                                 

GEBOORTEDATUM                                 

TELEFOON                                 

GSM                                 

EMAIL                                 

 

 

 

Ik , ondergetekende __________________________________________ (ouder van _________________________) , bevestig 

dat ik / mijn kind het clubreglement ( alle 3 de pagina’s) en de privacyverklaring van de sportclub FIGHTING SPIRIT heb 

doorgenomen en dat ik / mijn kind akkoord ga met de volledige inhoud van het clubreglement en privacyverklaring alsook zich 

zal houden aan de opgelegde reglementen van de club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Handtekening + “ gelezen en goedgekeurd “ bij schrijven 

Bij minderjarige handtekening van beide ouders of voogd 

 

 

 

pasfoto 

kleven 

aub 



CLUB REGLEMENT 
 

 

 

 

 

 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

Art 1   Iedere persoon die aan de trainingen wenst deel te nemen moet het clubreglement doornemen , invullen en aftekenen als bewijs 

dat u akkoord gaat met het clubreglement. Bij kinderen is het beide ouders die ondertekenen.  

Art 2  Iedere persoon die aan de trainingen wenst deel te nemen dient het inschrijvingsformulier correct in te vullen en te  

  voorzien van een gekleurde pasfoto. 
 

Art 3  Iedere deelnemer dient zich jaarlijks te laten verzekeren via de club. De verzekering is verrekend in het lidgeld.  

Iedere deelnemer die niet verzekerd is, krijgt geen toegang tot de lessen. 

 

LIDGELD EN VERZEKERING 
 

Art 1  Wie zich voor eerst inschrijft, betaalt altijd lidgeld en verzekering tot het einde van het lopende jaar. Wanneer je inschrijft , in een 

andere maand dan januari , is dit nooit de volle prijs maar een gedeelte ervan. De hoofdtrainer bepaalt hoeveel. Dit is afhankelijk 

van welke maand men inschrijft.  
 

Art 2  Wie zich voor het tweede jaar ( en daarop volgende jaren) inschrijft , betaalt altijd lidgeld en verzekering samen, dit vóór 15 

  januari van dat zelfde jaar. Dit kan zowel cash als via overschrijving . Wie niet betaald heeft voor 15de januari , krijgt geen  

  toegang meer tot de lessen. De club , hoofdtrainer en hulptrainers kunnen nooit verantwoordelijk worden gesteld voor wat 

  de persoon doet nadat de toegang van de lessen wordt geweigerd. 
 

Art 3  Zwarte gordels alsook vaste assistent-hulptrainers , leden van raad van bestuur en feest comite krijgen jaarlijks 20 euro korting op 

hun lidgeld. De assistent-hulptrainers worden enkel aangewezen door de hoofdtrainer. 
 

Art 4  Restitutie ( terugbetaling ) van lidgeld, verzekering of inschrijvingsgeld van activiteiten ( zoals wedstrijden, stages,  

  maaltijden of andere activiteiten ) is onder geen enkele omstandigheid mogelijk. 
 

Art 5   Uitzonderingen op betaling lidgeld kunnen enkel en alleen besproken worden met de hoofdtrainer. 

  Uitzonderingen op betalingen van activiteiten , stages , wedstrijden of andere  zijn onder geen enkele omstandigheid  

  mogelijk. 
 

Art 6  Jaarlijks moet de leden een nieuwe doktersattest laten invullen ,afstempelen en aftekenen door een dokter naar eigen keuze. 

Deze moet , net als het lidgeld , voor de 15 januari afgeven worden aan de hoofdtrainer. Wie het doktersattest niet op tijd afgeeft , 

is na 15 januari niet meer verzekerd en krijgt geen  toegang meer tot de lessen. De club , hoofdtrainer en hulptrainers kunnen 

nooit verantwoordelijk worden gesteld voor wat de persoon doet nadat de toegang van de lessen wordt geweigerd. 

 

 

KLEDIJ EN HYGIËNE  
 

Art 1  De trainingskledij of het uniform  moet met zorg behandeld worden. Deze moet steeds proper zijn en mag geen sporen van 

beschadiging vertonen. Men heeft steeds het volledige uniform aan bij het betreden van de trainingsruimte. Men ontdoet zich pas 

van zijn uniform  één maal men in de kleedkamer is ( indien we over kleedkamers beschikken ). 
 

Art 2  Lange haren dienen steeds samengebonden te worden .  
 

Art 3  De nagels van handen en voeten dienen steeds kort geknipt te zijn om kwetsuren te vermijden . 
 

Art 4   De hoofdtrainer dient steeds voor aanvang van elke training op de hoogte gesteld te worden van eventuele 

   kwetsuren of gezondheidsproblemen bij de deelnemers. 
 

Art 5  Er wordt niet  deelgenomen aan de trainingen , wedstrijden of andere activiteiten  onder invloed van  

verdovende middelen of alcohol. 
 

Art 6  Het dragen van sieraden, piercing , brillen of contactlenzen zijn op eigen risico.  
 

Art 7  Men draagt steeds zijn/haar eigen gordel. Heb je uw gordel vergeten dan draag je uw uniform zonder gordel. 

  Maak er geen gewoonte van. 
 

Art 8  Alle kledij,  bescherming of trainingsmateriaal dient via de club aangekocht te  worden.  
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Art 9  Indien het koud is in de trainingszalen , mag men  de officiële clubtrui (rood) aandoen om te trainen. 

  Andere truien of kledingstukken worden niet toegelaten. 
 

Art 10  Dames moeten onder hun uniform een neutraal zwarte t-shirt dragen. De heren mogen een neutraal zwarte t-shirt  

  dragen. De mouwen van de t-shirt mogen nooit langer zijn dan op de mouwen van het uniform. 
 

Art 11  Wie in kledij naar de training of ander activiteit komt , moet altijd een trui of andere kledingstuk boven zijn uniform  

  dragen wanneer hij / zij in het openbaar komt.  Uitzonderingen kunnen toegelaten worden door de hoofdtrainer. 
 

Art 12  Wie thuis zijn uniform aandoet , moet boven zijn uniform een trui of vest aandoen om naar de trainingszaal te komen. Men gaat 

niet in uniform op de openbare weg begeven. Uitzonderingen kunnen toegelaten worden door de hoofdtrainer. 
 

Art 13 Je gewone kledij , portefeuille , gsm of andere bezittingen breng je altijd mee naar de zaal in een gesloten sporttas. Je laat niks 

achter in de kleedkamers om zo aanleiding tot diefstal te vermijden.  
 

Art 14   Gsm staat nooit aan tijdens de les tenzij je toestemming krijgt van de hoofdtrainer wegens gegronde reden. 
 

Art 15  Materiaal van de club , sportdienst of medeleerling wordt altijd met zorg behandeld. Bij het beschadigen ervan sta je zelf in voor 

de nodige herstelling of vervanging ervan. 

 

TRAININGEN 
 

Art 1  Bij het betreden en verlaten van de trainingsruimte of andere locatie waar men stage of training volgt, maakt men in de  

  richting van de zaal en de aanwezige lesgevers een voorwaartse buiging.  
 

Art 2  Als men iets wil vragen aan de lesgever van de training of een stage, dan buigt men altijd voorover. Bij het verlaten van de  

  lesgever van een stage, buigt men terug voorover.  
 

Art 3   Als men tijdens de les  of stage opmerking of verbetering krijgt van de trainer, dan volgen we deze verbetering op en buigt  

  men op het einde van het gesprek naar hem.  
 

Art 4  De trainer  en assistenten van de club, alsook lesgevers van stages worden altijd aangesproken als  “ meester “ of hun  

  passende titel voor deze persoon. Dit geldt niet buiten de lessen.  
 

Art 5   Hogere gordels dienen een voorbeeld te zijn voor lagere gordels alsook behulpzaam zijn voor hen. Omgekeerd geldt ook. 
 

Art 6  Men volgt altijd de opmerkingen ter verbetering, van de trainer en hogere gordels op zonder zelf enige  opmerking of  

  commentaar te geven. 
 

Art 7  Men is steeds op tijd aanwezig op de trainingen . Leerlingen die te laat toekomen dienen geknield langs de kant in de  

  trainingszaal te wachten op de toestemming van de trainer om de training te mogen vervoegen . Dit gebeurt steeds met  

  een buiging. 
 

Art 8  Men respecteert iedereen zijn rang en functie, evenals de eventuele toeschouwers van trainingen, wedstrijden of stages.  

  We houden laagdunkende opmerkingen voor onszelf. 
 

Art 9  Hoofdtrainer, aangestelde hulptrainers en leerlingen kunnen nooit schuld treffen betreffende opgelopen fysieke of  

  psychische letsels bij leerlingen tijdens de trainingen examens of andere club activiteiten. In onze club trainen we  een  

  zelfverdediging- en krijgskunst waarbij niet alleen de fysieke paraatheid van belang is, maar waar ook de mentale  

  weerbaarheid op de proef wordt gesteld. We proberen altijd onze grenzen te verleggen. 
 

Art 10  Leerlingen , ouders of andere personen  stellen nooit de trainingsmethode of examenmethode van de hoofdtrainers  

  , hulptrainers en eventuele andere aangestelde lesgevers of juryleden  in vraag. 
 

Art 11  Na elke les kan de hoofdtrainer of vervangende lesgever vragen met het helpen opruimen van materiaal. Iedereen helpt mee om 

het materiaal naar de voorziene plaats te brengen. Ben je niet zeker van de plaats , vraag het dan aan de hoofdtrainer of 

vervangende lesgever. 
 

Art 12 Al we zich inschrijft bij onze club , geef taan de club toelating om in kader van activiteiten van de club om afbeeldingen van hem / 

haar te maken , alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie voor de club activiteiten. Als een lid heeft men evenwel het 

recht om , indien er gewichtige reden voor handen zijn ,  deze toestemming in te trekken. Eventuele schade die de intrekking voor 

de club tot gevolg heeft , zal door deze lid vergoed worden. 
 

 

 
 

EXAMENREGLEMENT 
 
 

Art 1   De hoofdtrainer heeft het recht om 1 of meerdere personen te laten mee jureren op een examen. Deze personen hebben een 

adviserende rol. Enkel de hoofdtrainer neemt de eindbeslissing. Dit geld voor alle examens tot en met bruin zwarte gordel. 
 

Art 2  Al wie wenst deel te nemen aan een examen voor hogere graad bij onze club , moet hiervoor eerst toestemming vragen aan de 

hoofdtrainer van Fighting Spirit en 5 euro op voorhand betalen. Dit moet gebeuren minstens 1 week op voorhand. Latere 

inschrijving kan geweigerd worden door de hoofdtrainer.  
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Art 3  Al wie niet slaagt voor zijn / haar examen hoeft bij de eerste twee herexamens geen examengeld te betalen. 

  Na het tweede herexamen , moet het lid terug het volledige examenpakket afleggen en terug 5 euro op voorhand betalen. 
 

Art 4   De hoofdtrainer heeft het recht om iemand te weigeren indien hij de persoon niet goed genoeg vindt om te slagen voor 

desbetreffende examen. Er kan uitleg gevraagd worden aan de hoofdtrainer mits dit gebeurt op een beleefde manier. Indien dit 

niet gebeurt mag de hoofdtrainer weigeren om uitleg te geven. 
 

Art 5  Op examens wordt rekening gehouden met de aanwezigheid tijdens lessen , inzet, participatie aan andere activiteiten buiten de 

normale trainingsuren, persoonlijke motivatie ( recreatief of competitief), discipline en leeftijd. Enkel de hoofdtrainer bepaalt tot 

hoever dit meetelt op het des betreffende examen. 
 

Art 6   Enkel de hoofdtrainer heeft de eindbeslissing over wie wel en niet slaagt. Deze beslissing wordt door niemand in twijfel genomen 

en is onherroepelijk. Wie niet slaagt , kan uitleg vragen aan de hoofdtrainer mits dit gebeurt op een beleefde manier. Indien dit 

niet gebeurt mag de hoofdtrainer weigeren om uitleg te geven. 
 

Art 7  Tijdens het examen heeft de hoofdtrainer het recht om de opgelegde exameneisen aan te passen. Dit om eventuele lichamelijke 

en mentale aspecten van de deelnemer te testen. Andere personen hebben hierover geen enkele inspraak. Enkel de hoofdtrainer 

bepaalt en oordeelt hierover. 
 

Art 8   Ouders en familie zijn toegelaten om het examen van hun kind bij te wonen. Ze mogen niet het examen van de deelnemers storen. 

Wie het examen stoort , moet onmiddellijk de zaal verlaten en zal hun kind onherroepelijk beschouwd worden als niet geslaagd . 

We wensen de absolute stilte te bewaren zodat alle  deelnemers het beste van zichzelf  kunnen geven. 
 

Art 9 Elke deelnemer aan het examen moet zelf zorgen voor het nodige materiaal alsook partner voor het examen. Indien men geen 

partner heeft , kan de hoofdtrainer iemand aanwijzen of het examen stil leggen voor onbepaalde duur . 
 

Art 10  Vergeet ook niet  om alle examen evaluatiebladen en licentieboekje mee te nemen naar het examen. De trainer kan een examen 

voor onbepaalde duur weigeren indien men niet de examen evaluatiebladen en / of licentieboekje bij zich heeft op de dag van het 

examen. 

 

SANCTIES 
 

Art 1  Inbreuken op het clubreglement kunnen enkel bestraft worden door de hoofdtrainer , aangeduide hulptrainers of andere zwarte 

gordels van de club. Andere hogere gordels die helpen lesgeven moeten uitdrukkelijk toestemming vragen aan de trainer om een 

sanctie op te leggen.  
 

Art 2  Enkel de hoofdtrainer heeft het recht om iemand uit de zaal te sturen alsook iemand 1 les tot max. 6 lessen te verbieden om de 

trainingen te volgen. 
 

Art 3   Tijdens de lessen hebben de hoofdtrainer , hulptrainers en zwarte gordels van de club het recht om iemand te bestraffen die zich 

niet houdt aan het clubreglement. Deze sanctie zal aangepast zijn naar gelang hun fysieke mogelijkheden en de ernst van de 

inbreuk. Dit kan gaan van pompen, buikspieroefeningen, rond de zaal lopen, enz…  
 

Art 4  Zwaardere sancties zoals langere periodes schorsen, definitief schorsen, eisen van terugbetaling van aangerichte schade, gebeuren 

in overleg met trainer, zwarte gordels en de raad van bestuur. Het uiteindelijke besluit ligt wel bij de hoofdtrainer. De leerling en 

ouders zijn verplicht om zich bij de gegeven sanctie neer te leggen en kunnen op geen enkel vlak in beroep. 
 

Art 5  Leerlingen die opzettelijk materiaal beschadigen zijn verplicht om deze te vergoeden. D.w.z. de volledige prijs van het stuk, nieuw 

aangekocht. Indien deze leerling minderjarig is, zullen de ouders/voogd worden aangesproken en moeten zij instaan voor het 

terug betalen. Zij die dit clubreglement aftekenen , zijn gebonden om opzettelijk beschadigd materiaal terug te betalen. Enkel de 

hoofdtrainer zal beslissen wat opzettelijk was en wat niet.  
 

Art 6                  De geleerde kennis en vaardigheden mag je buiten de lessen, wedstrijden of demonstraties niet in het openbaar gebruiken. Het 

spreekt voor zich dat bij noodgevallen hierop een uitzondering mag worden gemaakt indien alles voldoet aan de voorwaarden van 

wettige zelfverdediging  
 

Art 7   Het weigeren van een ontvangen sanctie heeft de onmiddellijk en definitieve  uitsluiting uit de club en aangesloten  

  federaties als gevolg. 

   federaties als gevolg. 

 

 

PRIVACYVERKLARING 
 

Art 1  Fighting Spirit beschikt over een privacyverklaring. Deze wordt altijd meegegeven bij inschrijving van neiuwe leden. Je kan deze ook 

terugvinden op onze website , in onze clubcursus of opvragen via info@fightingspirit.be 
 

Art 2 Bij het ondertekenen van deze clubreglement gaat ook tevens akkoord dat je privacyverklaring hebt doorgenomen en dat je op hoogte 

bent ervan .  
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WIJZIGING  PRIVACYVERKLARING 
 

Fighting Spirit  kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring steeds aanpassen.  De laatste wijziging gebeurde op 4 juni 2018 
 

 

ALGEMEEN 
 
Fighting Spirit neemt de bescherming van jouw gegevens ernstig en neemt alle nodige maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, zowel intern als met partners die gegevens voor ons verwerken. 
 
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je 
privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fighting Spirit houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679).   
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
 

• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn 
beschreven in deze Privacyverklaring; 

• verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens; 

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren 
 
Als Fighting Spirit zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in 
algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens :         Fighting Spirit  
 0485/35.61.11  info@fightingspirit.be 
 

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of 

toonden voor onze activiteiten, diensten en sponsors van onze club. 

 

 

WAAROM VERWERKEN WIJ WELKE PERSOONSGEGEVENS ? 
 

Je persoonsgegevens worden door Fighting Spirit verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: 
 

 Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden 

 Mogelijkheid om een account aan te maken op onze website www.fightingspirit.be die enkel toegankelijk is voor onze actieve leden. Dit voor 
een beschermde pagina om examen materie te kunnen zien op video materiaal  

 Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen  

 Het organiseren van de sportieve voorbereiding en opleiding 
o Clubadministratie  
o Sportieve administratie in het kader van stages, kampen en andere activiteiten 

 Het deelnemen aan competities en examens  
o Sportieve administratie  
o Organisatie van een recreatief sportevenement  

 Organiseren van niet-sportgerelateerde activiteiten 

 Mogelijkheid hebben om onze leden hun partner of bij midnerjarigen hun  ouders of voogd te contacteren bij noodzakelijke dienstverlening 
zoals sportongeval , spoedvergadering of verandering training (laatste moment)  

 Promotie, PR en communicatie waaronder 
o Het beheren van social media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s  
o Het beheren van social media d.m.v. gerichte foto’s 
o Het beheren van de clubwebsite (gerechtvaardigd belang 

 
 
 
 
 

http://www.fightingspirit.be/


WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE ? 
 
Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :  

• Identificatiegegevens : naam, voornaam 

• Privé-contactgegevens :  telefoonnummer, e-mail, adres 

• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit 

• Sportieve gegevens (o.a. categorie, uitslagen, aanwezigheden, …) 

• Beeldmateriaal (foto’s en video’s opnames)  
 
 

VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN  
 

VERWERKERS : De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven 
beschreven doeleinden.  
Zo maken wij gebruik van een derde voor: 

• het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers via Sportievak enEthias 

• het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven l, lidkaart Sportievak en uitnodigingen  

•  
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers (externe dienstverleners) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst 
hebben afgesloten of waarvan dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden.  
Met deze beide partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. 
 
ONTVANGERS : Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen: 

 Verbonden organisaties die deel uitmaken van het ecosysteem van de sportfederatie (de federatie zelf, de andere clubs die behoren tot 
dezelfde federatie, …) 

 Subsidiërende overheden  

 Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren (activiteiten die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt en waarvoor 
deelnemerslijsten worden uitgewisseld) 

 De sportfederatie waarmee ozne club samenwerkt 
  

Met deze partijen (derden-ontvangers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen en ervoor 
te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld. 
 
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een 
politioneel of gerechtelijk onderzoek. 
 
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden 
voor commerciële doeleinden. 
 
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken 
worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. 

 

 

MINDERJARIGEN 
 
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke 
vertegenwoordiger. Dit gebeurt door het aftekenen van het clubreglement 
 
 

BEWAARTERMIJN 
 

Fighting Spirit  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in achtname 

van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per 

doel verschillen. Fighting Spirit  verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 1 jaar na laatste aanwezigheid of na bevestiging 

stopzetten van het volgen van lessen bij onze club 

 

 

JE RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS 
 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen 

naar info@fightingspirit.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan zullen wij een controle uitvoeren, telefonisch of via je 

laatst gekende e-mailadres. 

Fighting Spirit zal zo snel mogelijk, maar binnen 3 weken, op jouw verzoek reageren. Je kunt ons ook telefonisch bereiken op 0485/35.11.61 

 


