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REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE + PRIVACYVERKLARING 

 
Artikel 1 : aansluiting 

 

Iedere karateka dient een formulier “vergunningsaanvraag” te naamtekenen alvorens hij als lid kan 

aanvaard worden. 

 

De minderjarige aanvrager zal het formulier door één der ouders of door de voogd laten 

ondertekenen. 

 

De afgeleverde vergunning omvat tevens een verplichte verzekering tegen ongevallen. 

 

Het is verboden les te volgen, te oefenen of aan wedstrijden deel te nemen zonder in het bezit te zijn 

van een geldige vergunning. Uitzondering : 3 proeflessen voor potentiële nieuwe leden. 

 

De verzekering heeft uitwerking na betaling en aanvaarding door de vzw Vlaamse Karate Federatie. 

 

Het bestuur is vrij een lid te weigeren. 

 

Ieder lid verklaart zich akkoord met dit reglement door zijn aansluiting. 

 

Artikel 2 : transfert 

 

Elke karateka is in de club ingeschreven voor de duur van één jaar. 

 

Alle transferten gebeuren overeenkomsten de reglementering van de vzw Vlaamse Karate 

Federatie. 

 

Elke aanvraag tot transfert dient te gebeuren via het clubbestuur zoals gekend bij de vzw Vlaamse 

Karate Federatie. 

 

Artikel 3 : bijdragen 

 

De jaarlijkse clubbijdrage dient betaald te worden vóór september van het sportjaar of bij de eerste 

inschrijving in de club en/of voor de jaarlijkse vervaldag van de vergunning VKF. Het bedrag van de 

bijdrage wordt door het dagelijks bestuur vastgesteld per afdeling.   

 

Artikel 4 : afdelingen 

 

Feitelijke vereniging Akiyama bestaat uit twee afdelingen, één te Gent en één te Zaffelare. Elke 

afdeling werkt via haar dagelijks bestuur, daarnaast is er een hoofdbestuur, kenbaar bij vzw VKF. 

 

Dagelijks bestuur afdeling Gent    Hoofdbestuur naar vzw VKF : 

- Pieter De Mey     - Pieter De Mey - voorzitter 

- Tom De Lange     - Tom De Lange - secretaris/penningmeester 

 

Dagelijks bestuur afdeling Zaffelare : 

- Patrick Van Peteghem 

- Dirk Van Acker 

- Erwin Van Roy 
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Artikel 5 : training (dojokun) 

 

De karatekas worden aangeraden om tweemaal per week te oefenen ten einde realistische 

vorderingen te verwezenlijken.  

 

Van de leden wordt discipline verwacht, zowel tijdens als na de les. Er wordt een netheid van lichaam 

en karate-gi (karatepak) geëist tijdens de lessen, in het bijzonder verzorging van de vinger- en 

teennagels (kort en proper).  

 

Tijdens de lessen zullen geen scherpe voorwerpen gedragen worden die de tegenstrevers of partners 

kunnen kwetsen zoals bv uurwerken, ringen, oorbellen, piercings,  … 

De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden indien kwetsuren veroorzaakt worden door 

juwelen of scherpe voorwerpen op niet zichtbare plaatsen gedragen. 

 

Er wordt getraind zonder enige doping in navolging van het Antidopingdecreet. 

(meer info zie : https://www.dopinglijn.be) 

 

Een kruisbeschermer voor de heren wordt aangeraden tijdens de trainingen. 

 

Elk lid zal mee helpen aan het onderhoud van de dojo (zaal) en het materiaal.  

 

Hiërarchie en verantwoordelijkheid : 

 De rangorde omtrent verantwoordelijkheid en autoriteit van de karateka’s binnen het 

clubgebeuren is als volgt (in dalende orde van belangrijkheid): 

 de hoofdlesgever 

 volgens graad 

 volgens anciënniteit van de graad 

 volgens anciënniteit als clublid 

 volgens leeftijd 

 De zwarte gordels zijn medeverantwoordelijk, naast de clubleiding, voor het in stand 

houden van de clubsfeer. Van hen wordt verwacht een zekere inzet te tonen tegenover 

de club (vb. hulp bij  lesgeven,  …). 

 In afwezigheid van een clublesgever zal het clublid die hoogste is in rangorde de leiding 

en de verantwoordelijkheid van de training op zich nemen. 

 Karateka’s die zich onttrekken aan het rechtstreeks toezicht van een lesgever (vb. door, 

zelfs tijdelijk, het verlaten van de trainingsruimte) ontslaan hierdoor de lesgever(s) en de 

club van elke verantwoordelijkheid omtrent hun acties. 
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Artikel 6 : graduatie 

 

Opdat een lid aan de graduatieproef zou kunnen deelnemen moet hij een bepaalde wachttijd 

doormaken maar tevens een minimum aantal trainingen hebben bijgewoond. Het moet in het bezit 

zijn van een geldige vergunning, het clubgeld hebben betaald en in orde zijn met de 

graduatievoorwaarden (zie examenprogramma per afdeling). 

 

 

Artikel 7 : ontslag 

 

Ontslag dient schriftelijk te gebeuren overeenkomstig de modaliteiten voorzien in artikel 2 van dit 

reglement. 

 

Het bestuur van de club kan volgende sancties toepassen : 

 

- de berisping 

 

- de schorsing 

 

- de definitieve uitsluiting 

 

De club is vrij het dossier betreffende de tuchtstraf al dan niet over te maken aan de federatie en 

andere clubs. 

 

Artikel 8 : aanwenden van gevechtstechnieken 

 

De aangeleerde technieken mogen slechts in sport- en clubverband aangewend worden. Het niet 

naleven van dit reglement kan bestraft worden met de sancties voorzien in artikel 6. Uitzondering 

wordt gemaakt voor gevallen van wettige zelfverdediging zoals voorzien in artikel 416 en 417 van het 

strafwetboek. 

 

Artikel 9 : ongevallen 

 

Alle ongevallen dienen onmiddellijk aan de aanwezige lesgever en het secretariaat meegedeeld, 

welke de nodige formulieren aan de betrokkene overhandigen. 

 

Artikel 10 : privacy 

 

Uw gegevens worden doorgegeven aan Sport Vlaanderen (voorheen Bloso) en de vzw Vlaamse 

Karate Federatie, de vzw Vlaamse Karate Associatie, het provinciaal comité Oost-Vlaanderen, Stad 

Gent en gemeente Zaffelare. 

 

De inschrijving, adreswijzigingen, graduaties en andere persoonlijke gegevens worden verwerkt en 

beheerd via het ledenprogramma aangeboden door de federatie, vzw VKF. Meer specifiek via 

https://www.karate-link.be. 

 

Uitgebreide info zie verder in ‘PRIVACYVERKLARING’ 
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Artikel 11 : portretrecht 

 

Tijdens de clubactiviteiten, of activiteiten waaraan Akiyama deelneemt of meewerkt, kunnen foto's 

en/of videobeelden genomen worden waarop uw kinderen en/of uzelf mogelijks te zien zijn. 

 

Deelname aan activiteiten betekent dat u toestemming verleent dat Akiyama deze beelden in het 

kader van zijn werking op al zijn dragers, zoals o.m. website, tijdschriften en folders, internet 

(Youtube …) publiceert. 

 

Deze foto's mogen op geen enkele manier door derden verder verspreid worden. Akiyama zal deze 

foto's ook niet bezorgen aan commerciële firma's die er dan vrij over zouden kunnen beschikken 

voor hun publiciteit. 

PRIVACYVERKLARING  

Aanvulling op art. 9 reglement van inwendige orde. 

Akiyama volgt de toepasselijke wet- en regelgeving ter zake, waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679 – General Data Protection 

Regulation) 

 

o.a. : 

 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 is beperkt 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 (zie o.a. lijst hierboven); 

 op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je 

hierop willen attent maken en deze willen respecteren. 

 

Indien je vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande 

contactgegevens: 

Koninklijk Akiyama 

p/a Doornstraat 55 B – 9940 Evergem 

Emailadres: akiyama@telenet.be 
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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 of 

producten, klanten en prospecten, leveranciers. 

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? 

Je persoonsgegevens worden Akiyama en andere verwante organisaties verwerkt ten behoeve van 

de volgende doeleinden en rechtsgronden: 

 Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden (contractuele grond) 

 Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen 

(gerechtvaardigd belang) 

 Het organiseren van de sportieve voorbereiding en opleiding 

 Clubadministratie (gerechtvaardigd belang) 

 Sportieve administratie in het kader van stages, kampen,… (contractuele grond) 

 Het deelnemen aan competities en tornooien 

 Sportieve administratie (gerechtvaardigd belang) 

 Organisatie van een recreatief sportevenement (contractuele grond) 

 Organiseren van niet-sportgerelateerde evenementen (contractuele grond) 

 Promotie, PR en communicatie waaronder 

 Het beheren van social media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s 

(gerechtvaardigd belang) 

 Het beheren van social media d.m.v. gerichte foto’s (toestemming) 

 Het beheren van de clubwebsite (gerechtvaardigd belang) 

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 

 Rijksregisternummer 

 Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, gewicht, nationaliteit 

 Opleiding en vorming 

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

 Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …) 
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We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a. 

inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/         

e-mail contact, …).  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de 

informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties en/of overheidsorganen. 

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van 

geautomatiseerde besluitvorming of profilering. 

Verstrekking van 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 partij (verwerker) voor: 

 het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting); 

 het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers, …); 

 het verzorgen van de (financiële) administratie en (sociaal) secretariaat; 

 het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers. 

Verstrekking van gegevens aan derden-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, zijnde Vlaamse Karate Federatie (VKF) en Vlaamse Karate Associatie 

(VKA) 

Met deze partijen (derden-ontvangers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je 

persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden 

behandeld. 
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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. 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese 

Economische Ruimte. 

Minderjarigen : 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor 

toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt: identificatiegegevens en privé-

contactgegevens (voor ouderlijke toestemming). 

Bewaartermijn : 

Je persoonsgegevens worden bewaard niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel 

waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname 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. 

Je rechten omtrent je gegevens : 

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. 

Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn. 

Je hebt het recht op verwijdering van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben, en die 

niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden 

ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is. 

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking: indien je bezwaar hebt tegen de verwerking 

van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen. 

Tevens kun je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van je 

verwerkt worden.  Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens 

voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails) 
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Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of 

in opdracht van jou direct aan een andere partij. 

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, 

vergezeld van een motivatie voor je vraag.  

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde 

verzoeken.  Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te 

identificeren). 

Cookie privacybeleid (enkel van toepassing op de website) 

 Monitoren gedrag bezoeker 

https://www.akiyama.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden 

wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke 

pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites 

omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de 

gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder 

meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar 

bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. 

Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke 

informatie. 

 Gebruik van cookies 

Indien noodzakelijk kan http://www.akiyama.be gebruik maken van cookies. 

 Cookies uitschakelen 

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de 

mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de 

website van de aanbieder van uw browser. 

 Cookies van derde partijen 

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij 

gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige 

gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door https://www.akiyama.be te beïnvloeden. 

 

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens. 

 

Art. 9. § 1. Indien persoonsgegevens betreffende de betrokkene bij hemzelf worden verkregen, moet 

de verantwoordelijke voor de verwerking of diens vertegenwoordiger uiterlijk op het moment dat de 

gegevens worden verkregen aan de betrokkene ten minste de hierna volgende informatie 

verstrekken, behalve indien hij daarvan reeds op de hoogte is : 
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a) de naam en het adres van de verantwoordelijke voor de verwerking en, in voorkomend geval, van 

diens vertegenwoordiger; 

 

b) de doeleinden van de verwerking; 

 

c) het bestaan van een recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van 

hem betreffende persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog 

op direct marketing; 

 

d) andere bijkomende informatie, met name : 

 

-de ontvangers of de categorieën ontvangers van de gegevens, 

-het al dan niet verplichte karakter van het antwoord en de eventuele gevolgen van 

Niet beantwoording, 

-het bestaan van een recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op hem 

betrekking hebben; behalve indien die verdere informatie, met inachtneming van de specifieke 

omstandigheden waaronder de persoonsgegevens verkregen worden, niet nodig is om tegenover de 

betrokkene een eerlijke verwerking te waarborgen; 

 

e) andere informatie afhankelijk van de specifieke aard van de verwerking, die wordt opgelegd door 

de Koning na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Klachten : 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van 

je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen: 

Aanspreekpunt privacywetgeving: 

Tom De Lange – tom.delange@telenet.be 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

Drukpersstraat 35 

1000 Brussel 

contact@apd-gba.be 

Wijzigingen aan onze privacyverklaring : 

Feitelijke vereniging Akiyama kan deze privacyverklaring steeds aanpassen.  

De laatste wijziging gebeurde op 31/03/2019. 

                                                          


