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Afspraken Trainingskamp 2019 
Het trainingskamp is een groepsactiviteit met als doelstelling op een constructieve wijze bij te leren over onze 

gemeenschappelijke hobby: arbitrage. Voor de organisatie vergt het trainingskamp enige voorbereiding en inspanning. 

We willen niet belerend overkomen maar om het trainingskamp vlot te laten verlopen hebben we enkele afspraken op 

papier gezet. 

Inschrijving & betaling 

➢ Het inschrijvingsgeld voor het trainingskamp bedraagt 130 euro. 

➢ In deze prijs zit inbegrepen: 

o 2 overnachtingen in het centrum van Sport Vlaanderen te Herentals; 

o 3 maaltijden per dag; 

o huur van trainingsfaciliteiten en vergaderzalen; 

o deelname aan de activiteiten; 

o polo of T-shirt. 

➢ Niet inbegrepen in het inschrijvingsgeld: 

o Andere, facultatieve aankopen buiten de activiteiten om. (bijvoorbeeld drank) 

➢ Een inschrijving voor het trainingskamp is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld. 

➢ De uiterste termijn voor de betaling van het inschrijvingsgeld is 1 juni. Indien de betaling niet voldaan werd voor deze termijn 

zal de inschrijving geannuleerd worden. 

➢ Bij annulatie van een inschrijving wordt het inschrijvingsgeld, na aftrek van de reeds gemaakte kosten, terugbetaald. Deze 

aftrek bedraagt minstens 20 euro. Annuleren na 15 juni is niet meer mogelijk. 

Tijdens het trainingskamp 

Duur van het trainingskamp: 

➢ Het trainingskamp vindt plaats van vrijdag 5 juli, 11 uur, tot en met zondag 7 juli, 18 uur. 

➢ Van alle deelnemers wordt verwacht dat ze het trainingskamp volledig meemaken. 

➢ Ongewenst/ongevraagd bezoek is niet toegelaten gedurende de duur van het trainingskamp. 

De locatie: 

➢ We vertoeven in een verblijfscentrum van Sport Vlaanderen. Elke deelnemer dient zich te houden aan de verblijfsvoorwaarden 

opgesteld door Sport Vlaanderen. 

➢ Schade aan de infrastructuur zal verhaald worden op de deelnemer of zijn/haar ouders. 

➢ We gaan in groep op trainingskamp. Dit wil zeggen dat niemand zonder toestemming van de organisatie het terrein verlaat. 

Alcohol, drugs en roken 

➢ Na de laatste activiteit (zie programma) krijgen de deelnemers de mogelijkheid om hun tijd vrij te besteden. Indien de 

deelnemer alcohol wenst te nuttigen tijdens deze vrije tijd, is dit niet verboden. We verwachten echter iedereen ’s morgens 

tijdig en fris aan het ontbijt. 

➢ Deelnemers kunnen drank afnemen in de ontspanningsruimte. Het meebrengen van eigen dranken is niet toegestaan, met een 

uitzondering van water en sportdrank. 

➢ Bij overdreven alcoholgebruik heeft de organisatie het recht om een deelnemer naar huis te sturen. 

➢ De wet verbiedt alcoholgebruik onder de 16 jaar. Dit wordt ook strikt toegepast op het trainingskamp. 

➢ Het gebruik van illegale drugs wordt niet getolereerd. Dit hoort niet thuis op een trainingskamp. 

➢ Roken is toegestaan op voorwaarde dat dit niet als storend wordt ervaren voor de activiteiten. 

De richtlijnen van de organisatie dienen te allen tijde gevolgd te worden. 

Minderjarigen (-18) 

➢ De ouders dienen schriftelijk hun toestemming te geven voor deelname aan het trainingskamp.  

➢ Minderjarigen vallen onder het toezicht en het gezag van de organisatie. 
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Verantwoordelijkheid & verzekering 

➢ Elke deelnemer van het trainingskamp is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen daden is gehouden zelf zorg te dragen voor 

zijn/haar bezittingen. 

➢ De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade aan derden, toegebracht door deelnemers van het trainingskamp. 

➢ Elke deelnemer dient als scheidsrechter aangesloten te zijn bij de KBVB en een club die hieronder valt. Hierdoor is lichamelijke 

schade opgelopen tijdens trainingsactiviteiten verzekerd via de KBVB. 

➢ De organisatie behoudt zich het recht om een deelnemer te verwijderen van het trainingskamp bij niet naleving van de 

afspraken. 

Privacy GDPR 

➢ De persoonsgegevens die u ter beschikking stelt bij de inschrijving worden gebruikt voor de organisatie van het trainingskamp 

en het informeren van de deelnemers en hun ouders. 

➢ In geen geval worden gegevens overgemaakt aan derden zonder uw toestemming. Moest de organisatie de vraag krijgen om 

contactgegevens over te maken zal zij eerst uw uitdrukkelijke toestemming vragen. 

➢ U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan deze laten verbeteren of verwijderen. Als u op 

voornoemd recht beroep wilt doen kan u mailen naar trainingskampLIM@gmail.com.  

➢ Gedurende het trainingskamp zullen er foto’s genomen worden. Deze foto’s worden ter promotie van het trainingskamp 

gepubliceerd op promomateriaal en sociale media. Als u niet wenst dat er foto’s of één bepaalde foto van u gepubliceerd wordt 

kan u dit via mail laten weten aan de organisatie via trainingskampLIM@gmail.com. 
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