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Structuur WSV De Fonskes vzw
Ondernemingsnr.: 0885.409.466
Benaming:
(voluit): Wandel Sport Vrienden De Fonskes vzw
(verkort): WSV De Fonskes vzw
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Maatschappelijke zetel : Platte-Lostraat 599 – 3010 Leuven - Kessel-Lo

Start Intern Reglement
Op datum van 19 mei 2017 en na wijziging op 20 oktober 2017 en verdere aanpassingen op 23
februari 2018, 05 februari 2019, 23 januari 2020 en op 09 oktober 2020 gaat het hieronder
beschreven Intern Reglement in.
De volgende personen zijn benoemd:

Dagelijks Bestuur
Voorzitter:
VAN ESPEN Jean Pierre Edouard
Eikeblok 32 – 3150 Haacht - Tildonk
°Leuven 01.10.1954
Rijksregisternr.: 54.10.01-121.83
Gepensioneerd
Ondervoorzitter:
Meeus Maria Louisa
Eikeblok 32 – 3150 Haacht - Tildonk
°Leuven 17.05.1951
Rijksregisternr.: 51.05.17-178.30
Gepensioneerd
Secretaris:
SMOUT Johan Louis Maria
Platte-Lostraat 599 – 3010 Leuven - Kessel-Lo
°Leuven 06.08.1965
Rijksregisternr.: 65.08.06-121.53
Bediende
Penningmeester:
MARRANT Joseph Jan François
Leuvensebaan 50 – 3110 Rotselaar
°Wilsele 23.01.1955
Rijksregisternr.: 55.01.23-151.30
Gepensioneerd
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Afkortingen
Wandel Sport Vrienden De Fonskes vzw

hierna genoemd

WSV De Fonskes vzw

WANDELSPORT VLAANDEREN vzw

“

WSVL vzw

Bestuursorgaan

“

BO

Dagelijks Bestuur

“

DB

Effectieve leden

“

Effectieve leden

Toegetreden leden

“

Leden

Algemene Vergadering

“

AV

Statutaire Algemene Vergadering

“

SAV

Bijzondere Algemene Vergadering

“

BAV

General Data Protection Regulation of ook
“
Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd

Officieel logo
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Intern Reglement WSV De Fonskes vzw
A. ALGEMENE WERKING
1. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
1.1. De maatschappelijke zetel van Wandel Sport Vrienden De Fonskes vzw (WSV De Fonskes vzw) is
gevestigd Platte-Lostraat 599 te 3010 Leuven - Kessel-Lo, alwaar zich tevens het vaste secretariaat
bevindt.
Het BO vergadert minimaal tweemaandelijks. Plaats, datum en tijdstip zijn voorbehouden, deze
worden vastgelegd door het BO.

2. TOETREDING EN LIDMAATSCHAP
2.1. Iedereen kan toetreden tot de vereniging. Het aantal leden van Wandelclub WSV De Fonskes
vzw is onbeperkt (zie Statuten).
2.2. Om aan te sluiten bij WSV De Fonskes vzw vult het kandidaat-toetredend lid een aansluitingsformulier nauwgezet in en maakt het over aan het BO. De gegevens daarbij te verstrekken zijn de
naam en voornaam, het volledige adres, geboorteplaats en geboortedatum, het rijksregisternummer
en optioneel het telefoon en/of gsm-nummer en het e-mailadres.
2.3. De leden zijn er ook toe gehouden iedere wijziging in de verstrekte gegevens zo snel mogelijk
over te maken aan het BO.
2.4. De officiële aanvaarding is pas een feit na betaling van het vastgestelde lidgeld dat jaarlijks
aanpasbaar is door het BO.
2.5. De betaling kan geschieden, bij voorkeur door storting van het lidgeld op de girorekening van de
vereniging of door eenvoudige cash betaling aan een lid van het BO.
2.6. Als bewijs van lidmaatschap ontvangt elk lid een lidkaart, afgeleverd door de federatie WSVL
vzw.
2.7. Elk lid dient tijdens een wandeltocht in het bezit te zijn van haar/zijn lidkaart die tevens dient als
bewijs van verzekering.
2.8. Bij andere organisaties, ingericht door erkende wandelclubs, kan gevraagd worden de lidkaart te
vertonen.
2.9. Het lidmaatschap loopt van één (1) januari tot en met éénendertig (31) december. Het lid wordt
automatisch uitgesloten bij niet-betaling van het lidgeld na het vervallen van deze termijn.
2.10. Tot uitsluiting, anders dan door niet-betaling van het vereiste lidgeld, kan bij discussie daarover
binnen het BO, hierover slechts worden beslist door de AV, bij 2/3 meerderheid van de stemmen van
de aanwezige stemgerechtigde effectieve leden. Dit uitsluitend door middel van geheime stemming.
2.11. Het lidmaatschap bij de vereniging eindigt door uitsluiting of door ontbinding van de
vereniging. Het lidmaatschap bij de vereniging eindigt eveneens bij niet-betaling van het lidgeld.

3. BIJDRAGEN
3.1. De leden betalen een jaarlijkse bijdrage die jaarlijks door het BO wordt vastgesteld.
3.2. Het lidgeld bestaat uit de bijdrage aan de vereniging en de verzekeringspremie.
3.3. Het lidgeld bedraagt veertien euro (€ 14,00) per persoon en per werkjaar; gezinnen van ten
minste drie (3) personen die woonachtig zijn op hetzelfde domicilieadres betalen achtendertig euro
(€ 38,00) per werkjaar.
3.4. Om tijdig in orde te zijn voor het volgende werkjaar moet het lidgeld ten laatste op éénendertig
(31) december van het lopende werkjaar betaald zijn.
3.5. De vereniging verbindt zich ertoe om eventuele papieren in te vullen voor de terugbetaling van
het lidgeld door een organisatie. Indien nodig dienen deze door het lid aangeleverd te worden.
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4. DE ALGEMENE VERGADERING
4.1. De AV wordt gevormd door de effectieve leden.
4.2. De AV staat open voor alle effectieve leden. Elk effectief lid ouder dan achttien (18) jaar heeft
stemrecht.
4.2.a. De AV kan toegetreden leden facultatief uitnodigen.
4.3. Wie opgenomen wordt als effectief lid van de AV geniet onmiddellijk stemrecht en maakt
onmiddellijk deel uit van deze AV. De modaliteiten daarvoor verschijnen in het cluborgaan.
4.4. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
4.5. De SAV wordt één (1) maal per jaar samengeroepen door de voorzitter of diens plaatsvervanger.
Plaats, datum en uur worden vastgesteld door het BO. De uitnodiging daarvoor wordt ten minste
twintig (20) kalenderdagen op voorhand gepubliceerd in ons cluborgaan.
4.6. De AV kan tevens samengeroepen worden door het BO, of op schriftelijk verzoek van tenminste
1/5 van haar effectieve leden. Deze wordt dan aanzien als een BAV.
4.7. De AV wordt geleid door de voorzitter, bij zijn ontstentenis door de ondervoorzitter, of bij diens
afwezigheid door het oudste aanwezige effectieve lid van de vereniging.
4.8. De leden kunnen vragen een punt aangaande de wandelsport in het algemeen of aangaande de
werking van de vereniging in het bijzonder voor te leggen aan de AV. Dit punt dient schriftelijk en ten
minste tien (10) kalenderdagen voor de datum van de AV toe te komen op de maatschappelijke zetel
van de vereniging.
4.9. Ieder Effectief lid heeft één (1) stem.
4.10. Aangaande zaken kan mondeling, door handopsteking of schriftelijk gestemd worden.
Aangaande personen is de stemming steeds geheim en wordt gestemd met gesloten stembriefjes. De
leden van het BO worden van de stemming onthouden.
4.11. Alvorens tot stemming over te gaan wordt door de AV een stembureau aangeduid, bestaande
uit drie (3) aanwezige effectieve leden die aan de volgende voorwaarden voldoen, maar die zich noch
kandidaat gesteld hebben voor een functie of mandaat waarover tijdens die AV gestemd wordt, noch
betrokken zijn bij één (1) van de andere aangehaalde punten waarover gestemd wordt.
4.12. Bij besluiten zal enkel met ‘ja’ of ‘neen’ gestemd worden. Bij gelijkheid van stemmen zal een
nieuwe stemming plaatsvinden. Indien na twee (2) stembeurten geen meerderheid wordt verkregen,
dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Als er dan nog geen overeenkomst wordt bereikt
kan de AV beslissen om daaromtrent een BAV samen te roepen, die moet gehouden worden binnen
de tien (10) kalenderdagen na de AV.
4.13. De voorzitter van het stembureau deelt onmiddellijk na de telling het resultaat ervan mee aan
de AV, waarna alle stembriefjes door hem meteen zullen vernietigd worden.
4.14. Ongeldig zijn: blanco stembriefjes, stembriefjes waarop andere gegevens zijn vermeld dan die
waarnaar gevraagd werd, met onduidelijke aanduidingen of met aanduidingen die het geheim van de
stemming schenden.
4.15. Alle geldige besluiten genomen tijdens de AV kunnen tijdens dezelfde vergadering niet meer
herroepen worden en worden onmiddellijk van kracht, tenzij anders bepaald door de AV.
4.16. Door goedkeuring van verslagen door de AV worden de bestuursleden van hun
aansprakelijkheid ontlast. Rekeningen kunnen enkel door de AV goedgekeurd worden.
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5. HET BESTUURSORGAAN
A. Algemeen.
5.A.1. Om in aanmerking te komen voor een mandaat in het BO, moet men ten minste twee (2) jaar
achtereenvolgens lid zijn van WSV De Fonskes vzw, of reeds twee (2) jaar bestuurslid geweest zijn in
een andere club, ten minste 18 jaar oud zijn en bij gewone meerderheid aangeduid worden door de
AV.
5.A.2. De leden van het BO worden voor de duur van vier (4) jaar verkozen. Ze zijn herverkiesbaar.
Om de twee (2) jaar zullen er verkiezingen worden gehouden, waarbij afwisselend de voorzitter en
de penningmeester, en de ondervoorzitter en de secretaris aftredend en herverkiesbaar zijn.
5.A.3. De mandaten in het BO zijn onbezoldigd.
5.A.4. Het BO vergadert ten minste zes (6) maal per jaar en telkens het nodig wordt geacht.
5.A.5. Leden van het BO zijn slechts aansprakelijk voor de fouten in de uitvoering van hun mandaat.
5.A.6. De voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het DB dat de
lopende zaken behartigt, en mogen in uitzonderlijke gevallen beslissingen nemen en laten ten
uitvoer brengen om te voorkomen dat de werking of het voortbestaan van de vereniging in het
gedrang zouden komen, echter zonder daarbij nadelige gevolgen voor de vereniging te veroorzaken.
De genomen besluiten dienen echter ter goedkeuring op de agenda van de eerstvolgende
vergadering van het BO komen te staan.
5.A.7. Voor uitsluiting van een bestuurslid is een beraadslaging van de AV of BAV vereist, en gebeurt
door middel van een geheime stemming en bij ten minste 2/3 meerderheid der stemmen bij
aanwezigheid van ten minste 2/3 van de aangesloten stemgerechtigde leden. Het punt dat de
uitsluiting behandelt moet op de dagorde voorkomen, samen met de naam van de voorgestelde
persoon tot uitsluiting. Deze moet tevens uitgenodigd worden eventueel met zijn raadsman tot die
AV of BAV alwaar hem tevens het recht op verweer zal worden verleend. De bewijsstukken voor deze
tenlastelegging zullen op de maatschappelijke zetel in te kijken zijn en op eenvoudige vraag kan er
mits vergoeding een kopie van deze stukken bekomen worden.
5.A.8. Een bestuurslid van het BO kan door de overige bestuursleden uit zijn functie ontheven
worden bij gewone meerderheid. Een ontheffing kan uitgesproken worden om grondige redenen
zoals het schaden van WSV De Fonskes vzw in woord en/of daad. De betrokken persoon dient
schriftelijk in kennis gesteld te worden van de haar/hem ten laste gelegde feiten en/of daden en
heeft recht op verweer. Als de schuld bewezen is kan het BO aan de AV vragen tot afzetting van deze
persoon.
5.A.9. Ieder bestuurslid dient na haar/zijn eventueel aftreden, ontheffing uit haar/zijn functie of
uitsluiting, binnen de veertien (14) dagen alle administratieve bescheiden, materiaal, gelden en
overige waarden die toebehoren aan WSV De Fonskes vzw over te dragen aan haar/zijn opvolger of
het daartoe aangewezen bestuurslid van de genoemde vereniging.
5.A.10. Het BO vormt een besloten vergadering. De leden ervan kan gevraagd worden een verklaring
van geheimhouding te ondertekenen.

B. Functies.
5.B.1. De voorzitter.
5.B.1.A. Is wettelijk vertegenwoordiger, en bevoegd om samen met de penningmeester, eveneens
wettelijk vertegenwoordiger, uitgaven te doen voor een bedrag hoger dan duizend euro (€ 1000,00)
die hun beider handtekening dragen. Binnen de grenzen van het Algemeen Reglement der
Verrichtingen is zij/hij er echter toe gemachtigd overschrijvingen individueel te ondertekenen en op
de rekeningen onbeperkt verrichtingen uit te voeren.
5.B.1.B. Oefent haar/zijn mandaat uit in opdracht van en in samenspraak met het BO en heeft de
volgende bevoegdheden:
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a) Roept het BO samen
b) Roept de AV samen
c) Is eindverantwoordelijke voor elke beslissing van het BO en het DB
d) Verder heeft zij/hij alle bevoegdheden die haar/hem van rechtswege zijn toegekend
e) Onderhoudt contacten met de sponsors en vraagt jaarlijks hun sponsoring aan
5.B.2. De ondervoorzitter
5.B.2.A. Heeft dezelfde rechten en plichten als de voorzitter wanneer deze laatste afwezig is en kan
optreden als plaatsvervanger van deze laatste, maar heeft niet de bevoegdheden van wettelijk
vertegenwoordiger.
5.B.2.B. Oefent haar/zijn mandaat uit in opdracht van en in samenspraak met het BO en heeft de
volgende bevoegdheden:
a) Neemt bij ontstentenis van de Voorzitter haar/zijn taken op
b) Neemt bij ontstentenis van de Secretaris haar/zijn taken op
c) Neemt bij ontstentenis van de Penningmeester haar/zijn taken op
5.B.3. De secretaris.
5.B.3.A. Is wettelijk vertegenwoordiger en bevoegd om samen met de penningmeester eveneens
wettelijk vertegenwoordiger, uitgaven te doen voor een bedrag hoger dan duizend euro (€ 1000,00)
die hun beider handtekening dragen. Binnen de grenzen van het Algemeen Reglement der
Verrichtingen is zij/hij er echter toe gemachtigd overschrijvingen individueel te ondertekenen en op
de rekeningen onbeperkt verrichtingen uit te voeren.
5.B.3.B. Oefent haar/zijn mandaat uit in opdracht van en in samenspraak met het BO en heeft de
volgende bevoegdheden:
a) Is de contactpersoon met de stad Leuven
b) Heeft het recht om alle briefwisseling in naam van de vereniging te voeren
c) Verder heeft zij/hij alle bevoegdheden die haar/hem van rechtswege zijn toegekend
5.B.4. De penningmeester.
5.B.4.A. Is wettelijk vertegenwoordiger en bevoegd om samen met de voorzitter of de secretaris
eveneens wettelijk vertegenwoordigers, uitgaven te doen voor een bedrag hoger dan duizend euro
(€ 1000,00) die hun beider handtekening dragen. Binnen de grenzen van het Algemeen Reglement
der Verrichtingen is zij/hij er echter toe gemachtigd overschrijvingen individueel te ondertekenen en
op de rekeningen onbeperkt verrichtingen uit te voeren.
5.B.4.B. Oefent haar/zijn mandaat uit in opdracht van en in samenspraak met het BO en heeft de
volgende bevoegdheden:
a) Houdt toezicht op alle financiële verrichtingen van de vereniging
b) Stelt jaarlijks de begroting op en houd controle op de uitvoering ervan
c) Verder heeft zij/hij alle bevoegdheden die haar/hem van rechtswege zijn toegekend
5.B.5. De bestuursleden (en bestuur medewerkers).
5.B.5.1. De parcoursmeester.
a) Is verantwoordelijk voor het opmaken van de parcours
b) Is verantwoordelijk voor alle materiaal aangaande de parcours
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5.B.5.2. De bus verantwoordelijke / verantwoordelijke feestelijkheden
a) Stelt de bestemmingen van de bus uitstappen op
b) Neemt contact op met de respectievelijke clubs, documenteert zich en informeert vooraf
aangaande de ontvangstmodaliteiten
c) Begeleidt de leden en eventuele andere deelnemers op de heen- en terugreis en geeft inlichtingen
aangaande de plaatselijke clubgeplogenheden
d) Is verantwoordelijk voor alle feestelijkheden van de vereniging in samenwerking met de voorzitter
5.B.5.3. De coördinator / website- en ‘Wandelweetjes’-redactie verantwoordelijke
a) Onderhoudt contacten met de Leuvense Sportraad, met de Stad Leuven en met de Sportdienst van
de Stad Leuven
b) Is verantwoordelijk voor alles wat de website en het cluborgaan aangaat
c) Zorgt voor publicatie in de Wandelgazette, enz….

C. Taken
5.C.1. De voorzitter
a) Zorgt voor iedere wandeling voor het beheer van de bestellingen en doet de nodige inkopen
b) Is de contactpersoon voor de folders en tevens verantwoordelijke uitgever ervan, evenals van
‘Wandelweetjes’
c) Vertegenwoordigt de club, eventueel samen met een ander lid van het BO, op vergaderingen en
recepties
d) Schrijft het voorwoord in ‘Wandelweetjes’ en geeft opdracht tot het verschijnen van meldingen
van het BO op de website
e) Brengt na iedere wandeling de soepketels naar de leverancier terug
f) Onderhoudt contacten met de sponsors en vraagt jaarlijks hun sponsoring aan
5.C.2. De ondervoorzitter / contactpersoon
a) Is verantwoordelijk voor het vastleggen van de startzaal en de controlezalen
b) Is verantwoordelijke voor het bespreken en vastleggen van de vergaderlokalen
c) Is verantwoordelijk voor de kledij van de vereniging
5.C.3. De secretaris
a) Vraagt jaarlijks in het voorjaar de ‘Betoelaging van Bijzondere Sportactiviteiten’ en in het najaar de
‘Subsidies’ bij de Stad Leuven aan
b) Vraagt de toelatingen aan bij de overheden voor de wandelingen
c) Zorgt ieder jaar voor het administratief jaarverslag van de vereniging
d) Maakt de verslagen op van het BO en van AV
e) Voert alle briefwisseling voor de vereniging
5.C.4. De penningmeester
a) Maakt de jaarlijkse begroting op
b) Maakt de jaarrekening op
c) Beheert alle financiële stukken van de vereniging
d) Koopt eventuele geschenken
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5.C.5. De parcoursmeester
a) Stippelt de parcours van de respectievelijke afstanden uit en voorziet ze van de nodige pijltjes,
borden, e.d., en verwijdert deze daags na de wandeling
5.C.6. De bus verantwoordelijke / verantwoordelijke feestelijkheden
a) Stelt de bestemmingen van de bus uitstappen op.
b) Neemt contact op met de respectievelijke clubs, documenteert zich en informeert vooraf
aangaande de ontvangstmodaliteiten
c) Begeleidt de leden en eventuele andere deelnemers op de heen- en terugreis en geeft inlichtingen
aangaande de plaatselijke clubgeplogenheden
d) Is verantwoordelijk voor alle feestelijkheden van de vereniging

5.C.7. De coördinator / website- en ‘Wandelweetjes’-redactie verantwoordelijke
a) Onderhoudt contacten met de Leuvense Sportraad, met de Stad Leuven en met de Sportdienst van
de Stad Leuven
b) Stelt het huisorgaan ‘Wandelweetjes’ samen
c) Beheert de website van de club www.wsvdefonskes.be
d) Is verantwoordelijk voor alles wat de website en het cluborgaan aangaat
e) Zorgt voor publicatie in de Wandelgazette, enz….

6. DE VASTE BESTUURS MEDEWERKERS
6.1. De controlepostverantwoordelijke
a) Neemt contact op met de medewerkers
b) Beheert het deel van de stock voor de controlepost
6.2. De materiaalmeester(s)
a) Zij/hij is (zijn) verantwoordelijk voor het materiaal dat eigendom is van de vereniging
b) Zij/hij doet (doen) voorstellen voor eventuele aankopen van materiaal
c) Zij/hij verwittigt (verwittigen) het BO bij beschadigingen
d) Zij/hij zal (zullen) geen materiaal uitlenen aan derden zonder toestemming van het BO
e) Binnen de veertien (14) kalenderdagen na haar/zijn (hun) aftreden of uitsluiting zal (zullen) de
materiaalmeester(s) het materiaal en de inventarislijst overdragen aan haar/zijn (hun) opvolger(s) of
een daartoe aangewezen lid van het BO

7. INSCHRIJFKAARTEN / CONTROLEKAARTEN / BETAALBEWIJS
7.1. Er zijn 2 verschillende inschrijfkaarten: niet-leden/leden en een betaalbewijs (leden).
7.1.a. Kinderen onder de twaalf (12) jaar mogen gratis wandelen, maar dienen wel de inschrijfkaart
volledig in te vullen (niet-leden/leden) en deze of het betaalbewijs (leden) bij zich te hebben.
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7.2. Het betaalbewijs of de inschrijfkaart voor leden is tevens een bewijs van verzekering tijdens, en
op de heen- en terugweg naar en van de betreffende wandeltocht. De niet-leden zijn door de
inschrijfkaart alleen verzekerd tijdens de wandeling en op de terugweg van de wandeltocht.
Wandelaars zonder betaalbewijs of inschrijfkaart zijn niet verzekerd.
7.3. De inschrijving gebeurt na elektronisch scannen van de lidkaart (leden) waarna zij/hij in regel
een betaalbewijs ontvangt. Niet-leden van WSVL vzw ontvangen een inschrijfkaart/controlekaart.
Iedere deelnemer dient een betaalbewijs of inschrijfkaart in haar/zijn bezit te hebben en te bewaren
gedurende de wandeling en tot aankomst thuis.
7.3.a. Als elektronisch scannen om welke reden ook onmogelijk is dient men de richtlijnen te volgen
zoals voorgeschreven, en kunnen inschrijfkaarten voor leden in gebruik worden genomen.
7.4. Leden van de door de federatie WSVL vzw erkende wandelclubs dienen bij hun inschrijving
steeds hun lidkaart van het lopende werkjaar te tonen.
7.5. De club nummert de inschrijf-/controlekaarten en voorziet deze laatste tevens van een
noodnummer en de clubstempel. De betaalbewijzen worden door de club gedateerd, voorzien van
een noodnummer en de clubstempel.
7.6. Inschrijfkaarten
7.6.a. Op de inschrijfkaart dienen door elke deelnemer de volgende gegevens te worden vermeld:
- Haar/zijn naam en voornaam
- Haar/zijn adres en geboortedatum, zijn/haar eventueel e-mailadres, de gekozen afstand en
eventueel het lidnummer bij WSVL vzw of bij een andere erkende federatie
- De clubnaam en het clubnummer indien zij/hij aangesloten is bij een erkende wandelclub.
7.6.b. Op de controlekaart dienen volgende gegevens te worden vermeld:
- Haar/zijn naam
- De clubnaam en het clubnummer indien zij/hij aangesloten is bij een erkende wandelclub.
7.7. Het bovenste luik ‘Inschrijfkaart’ voor niet-leden wordt bij de startcontrole in de daartoe
bestemde box gestopt of afgegeven; het onderste luik ‘Controlekaart’ wordt door de deelnemer
meegenomen en bijgehouden tot thuiskomst. De leden van een erkende wandelfederatie houden
hun betaalbewijs bij tot thuis.
7.7.a. In het geval wanneer er bij wijze van uitzondering ook voor leden nog dient te worden gewerkt
met inschrijfkaarten leden, handelen zij volgens dezelfde procedure als de niet-leden.
7.8. Bij elke passage op een controlepost ontvangt de deelnemer een controlestempel door de
inrichtende club op haar/zijn controlekaart of betaalbewijs.

8. INSCHRIJVINGSETIKETTEN, AFSTEMPELKAARTEN EN STICKERS
8.1. Deze inschrijvingsetiketten kunnen gratis besteld worden bij de secretaris en afgehaald worden
bij de secretaris.
8.2. De afstempelkaart(en) is/zijn gratis te bekomen bij de bestuursleden. De juiste kleur van de
afstempelkaart(en) voor het lopende werkjaar moet gebruikt worden; deze wordt bepaald door het
BO en wordt jaarlijks gewijzigd. Kopieën van afstempelkaarten zijn ongeldig.
8.3. De afstempelkaart(en) kan/kunnen ingeleverd worden tijdens de laatste wandeltocht van het
jaar, ingericht door WSV De Fonskes vzw. Na het sabbatjaar 2020 kan men deze tot en met vijftien
(15) januari 2021 inleveren op het secretariaat.
8.4. Iedere officiële clubstempel - die geldt als bewijs van deelname aan een erkende wandeltocht op de afstempelkaart(en) geeft recht op € 0,25 euro. Het aantal stempels van de wandeltochten
wordt cash uitbetaald. De modaliteiten ervan worden vastgelegd door het BO en verschijnen in het
cluborgaan.
8.5. Een clubsticker is door alle leden steeds te betalen. De prijs ervan wordt bepaald door het BO.
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9. OFFICIEEL CLUBORGAAN
9.1. Wandelclub WSV De Fonskes vzw geeft 4 maal per jaar een informatieblad met als naam
‘Wandelweetjes’ uit. De verschijningsdata ervan worden bepaald door het BO.
9.2. ‘Wandelweetjes’ wordt toegestuurd aan ieder gezinshoofd die geen PC of geen toegang tot het
internet heeft, of dit nog wenst te ontvangen.
Indien deze het blad niet ontvangen heeft dient zij/hij zelf contact op te nemen met de
redactieverantwoordelijke.
9.3. Het BO kan ertoe beslissen ‘Wandelweetjes’ ook aan niet-leden toe te sturen welke hij bepaalt.

10. BUSUITSTAPPEN
10.1. De vereniging richt jaarlijks - behalve in 2020 - een aantal bus-uitstappen in; de toekomstige
data en de bijhorende deelnemingsmodaliteiten zullen bij herneming verder worden bekendgemaakt
in het informatieblad en op de website.
10.2. De prijs voor deelname aan een bus-uitstap bedraagt dertien (€ 13,00) euro per persoon
inschrijvingsprijs inbegrepen.
Voor niet-leden van onze club maar wel lid van een andere club bedraagt de prijs zestien (€ 16,00)
euro per persoon, inschrijvingsprijs inbegrepen.
Voor niet-leden van een wandelclub club bedraagt de prijs zeventien (€ 17,00) euro per persoon plus
de inschrijvingsprijs van het evenement ter plaatse.
Het BO kan ten allen tijde deze prijzen aanpassen.
10.3. De prijs van een clubuitstap naar het buitenland wordt door het BO bepaald naargelang de
kostprijs van de bus en/of het hotelverblijf en wordt vermeld bij aankondiging van de uitstap in het
cluborgaan en op de website.
10.4. De betaling kan geschieden door voorafgaande storting op de girorekening van de vereniging.
De personen die op de dag zelve meegaan betalen aan de penningmeester of de busverantwoordelijke door eenvoudige cashbetaling.
10.5. Men is maar ingeschreven na betaling van het verschuldigde bedrag. Als er op de dag van de
bus-uitstap nog plaatsen te begeven zijn zal er gewerkt worden volgens de volgende regel: eerst de
mensen die op regelmatige basis meegaan, daarna de overige leden van de vereniging. Als er dan
nog plaatsen op de bus te begeven zijn kunnen er nog andere personen van buiten de vereniging
mee. Over deze werkwijze is geen discussie mogelijk.
10.6. Als men door een medisch gegeven niet kan meegaan, kan men zijn inschrijfgeld terugkrijgen
na voorlegging van een geldig medisch attest.

11. ONKOSTENVERGOEDINGEN
11.1. Onkosten die door de bestuursleden worden gemaakt, en die noodzakelijk zijn om een goede
werking in de uitoefening van hun functie te kunnen bestendigen of te bevorderen,
zullen door de penningmeester worden terugbetaald, mits voorlegging van een duidelijke
factuur of kassabon en dit volgens de modaliteiten daaromtrent, afgesproken binnen het BO.
11.2. Kilometervergoedingen (benzine-, diesel-, gas- of elektriciteitsonkosten) die gemaakt worden
in functie van de uitoefening van hun mandaat, zoals het bijwonen van vergaderingen, het
aanbrengen en weghalen van de parcourspijlen en andere noodzakelijke verplaatsingen, zullen
volgens de binnen het BO afgesproken en geldende modaliteiten door de penningmeester
terugbetaald worden a rato € 0,30 euro per afgelegde kilometer.

Versie 09 oktober 2020 Pagina 13 van 23

Intern Reglement WSV De Fonskes vzw
12. ALGEMENE BEPALINGEN
12.1. Voor het inrichten van en het deelnemen aan wandeltochten, opgenomen in de officiële
wandelkalenders, richten WSV De Fonskes vzw en haar leden zich naar de Statuten, het Intern
Reglement en de richtlijnen van WSVL vzw.
12.2. Bij tenminste dertig (30) wandelingen per lid, afgestempeld op de afstempelkaart, kan men de
wandelkalender ‘Walking in Belgium’ ontvangen met drie euro (€3,00) korting; bij tenminste veertig
(40) wandelingen per lid bedraagt de korting hierop vijf euro (€5,00) en vanaf vijftig (50) wandelingen
per lid ontvangt men hem gratis, dit alles indien ook voldaan is aan de betaling van het lidgeld van
het opvolgend jaar. Dit kan jaarlijks gewijzigd worden door het BO.
12.3. Om de clubleden te belonen die helpen bij de eigen cluborganisaties om deze vlot te laten
verlopen, biedt het BO hen gratis eten en drank aan tijdens de organisatie.
12.4. Zij zullen worden uitgenodigd op een jaarlijks etentje voor de medewerkers, indien zij aan onze
eigen organisatie én de Dynastietocht hebben meegewerkt.
Ter controle zal er op iedere tocht van de eigen organisatie in de start en controlepost(en) een
aanwezigheidsdocument (ledenregister) aanwezig zijn dat bij aanvang persoonlijk dient ondertekend
te worden door de medewerkers.
12.5. De vereniging kan ook nog een ledenfeest geven waarbij de leden een vermindering krijgen op
de kostprijs; ook niet-leden zijn welkom maar dienen meer bij te dragen voor dit feest.
12.6. De vereniging biedt haar leden jaarlijks zes (6) gratis wandeltochten aan bij andere door WSVL
vzw erkende clubs, bepaald door het BO. Dit houdt in, de gratis inschrijving voor de betreffende
wandeltocht bij die club en een consumptie ter waarde van een frisdrank. Dit kan jaarlijks gewijzigd
worden door het BO.
12.7. De vereniging biedt aan de leden facultatief clubkledij te koop aan. De clubkledij is verkrijgbaar
bij de verantwoordelijk beheerder clubkledij, tijdens de eigen organisatie.
12.8. Er mag geen clubmateriaal gebruikt worden zonder de toelating van het BO. Er mag ook geen
materiaal, eigendom van WSV De Fonskes vzw, uitgeleend worden aan derden zonder toelating van
het BO.
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13. GDPR (General Data Protection Regulation of ook Algemene Verordening
Gegevensbescherming – AVG genoemd)
13.0. De naam van het GDPR
Zal “DataregisterGDPR De Fonskes 0xx” zijn en aldus ook zo opgeslagen worden. De xx zullen
vervangen worden door cijfers en het zal steeds de versie met het hoogste nummer zijn dat geldig is .
De hieronder ingebrachte handleiding is opgesteld door Dynamoproject en wordt gebruikt om GDPR
voor deze club te maken.
GDPR op maat van je sportclub In regel met de privacywetgeving in 8 stappen
Deze handleiding kwam tot stand in samenwerking met Scwitch en T&C Blue Horizon.

13.1. Algemeen
Vanaf 25 mei 2018 moet de Europese Verordening rond GDPR (of General Data Protection
Regulation) toegepast worden. Deze Europese uniformisering van de privacywetgeving op het vlak
van verwerking en bescherming van persoonsgegevens zal gevolgen hebben voor zowel grote als
kleine organisaties.
Om sportclubs te ondersteunen, maakten we deze beknopte handleiding op. In combinatie met de
tools waarnaar verwezen wordt, moet het je sportclub in staat stellen om een GDPR-beleid uit te
werken met beperkte administratieve last. Je kan de tools downloaden via
www.dynamoproject.be/documenten.

13.2. Begrippen
Volgende begrippen worden in deze handleiding vaak gebruikt, en zijn dus handig om vooraf even
door te nemen.
Verwerking: alles wat je kan doen met een (persoons)gegeven, van het verzamelen, raadplegen,
verspreiden, koppelen en registreren tot het vernietigen van gegevens • Persoonsgegevens:
gegevens over een identificeerbaar natuurlijke persoon zoals naam, adres, geslacht, lichamelijke of
psychische kenmerken, geaardheid, vrijetijdsbesteding, opleiding, beroep, prestaties, resultaten, ... •
Betrokken persoon: leden, deelnemers, enz. wiens gegevens je verwerkt •
Verwerkingsverantwoordelijke: de rechts- of natuurlijke persoon, een overheidsinstantie, een dienst
of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel en de middelen van de
verwerking vaststelt. • Derde-verwerker: een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie,
een dienst of ander orgaan die/dat op instructie van de verwerkingsverantwoordelijke
persoonsgegevens verwerkt • Derde-ontvanger: een natuurlijk of rechtspersoon die geen
betrokkene, verantwoordelijke of verwerker is. Een derde ontvangt persoonsgegevens van de
verwerkingsverantwoordelijke, en kan deze gegevens eventueel zelf verwerken volgens eigen
bepalingen (niet volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke)

13.3. GDPR op maat van je sportclub
Vlaamse Sportfederatie vzw – Dynamo Project Zuiderlaan 13 – 9000 Gent T+32 9 243 12 94
info@dynamoproject.be www.dynamoproject.be
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13.4.0 Stappenplan
STAP 1 BEWUSTMAKING
STAP 2 OPMAAK INVENTARIS (TOOL 1)
STAP 3 TOETSING GDPR (TOOL 2)
STAP 4 REGISTER VAN GEGEVENSVERWERKING (TOOL 3)
STAP 5 PRIVACYVERKLARING (TOOL 4)
STAP 6 ANTWOORDEN OP VRAGEN VAN BETROKKENEN
STAP 8 AANGIFTE DATALEK (TOOL 6)
STAP 7 RELATIES MET DERDEN (TOOL 5)
GDPR op maat van je sportclub
Vlaamse Sportfederatie vzw – Dynamo Project Zuiderlaan 13 – 9000 Gent T+32 9 243 12 94
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13.4. STAP 1: Bewustmaking
Het implementeren van de GDPR in je sportclub begint met een bewustmaking rond privacy.
Bespreek samen met het bestuur, de vrijwilligers, de medewerkers,… volgende zaken: 1. het belang
van privacy van je leden en deelnemers 2. de stappen die je sportclub zal zetten om de vereniging in
regel te brengen met GDPR (bv. de stappen in deze handleiding) 3. de beveiliging van
persoonsgegevens
Hou hierbij steeds de kernprincipes proportionaliteit, legaliteit en transparantie in het oog (zie
verder). Documenteer deze fase door dit bv. in verslagen van vergaderingen te vermelden.

13.5. STAP 2: Opmaak inventaris
De GDPR-wetgeving leidt er niet toe dat je plots geen gegevens meer mag bijhouden. Wel is het
belangrijk dat je kunt aantonen waarom je bepaalde gegevens opvraagt, waarvoor je ze gebruikt,...
Het proportionaliteitsprincipe dient daarbij te worden gerespecteerd. Dit betekent dat enkel
noodzakelijke persoonsgegevens opgevraagd en verzameld mogen worden. De gegevens mogen
bewaard worden zolang dit nodig is, zolang je maar argumenteert/documenteert waarom die
bepaalde termijn nodig is. Beperk ook de personen die toegang hebben tot de gegevens tot diegene
die dit strikt gezien nodig hebben.
Aan de hand van “Tool 1: Opmaak inventaris” kan je een goed zicht krijgen op de
gegevensverwerking in je sportclub. De tool omvat een vragenlijst waarmee je een inventaris van de
gegevenswerking in je sportclub opmaakt. De wetgeving verplicht je sportclub niet tot de opmaak
van zo’n inventaris of beginsituatie, maar het is wel een handig hulpmiddel als voorbereiding op de
opmaak van het verplichte register van gegevensverwerking (stap 4, zie verder).

13.6. STAP 3: Toetsing GDPR
Nadat je de inventaris opgemaakt hebt, kan je nagaan hoever je staat met de bescherming van de
privacy van je leden en deelnemers. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met het
legaliteitsprincipe. Let er onder meer op dat je: • iedereen duidelijk informeert (bv. via een
privacyverklaring, zie verder)
• een wettelijke grond hebt om gegevens te verwerken. Er zijn zes rechtsgronden opgenomen in de
GDPR- Verordening: 1. Contractuele grond: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een
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overeenkomst (bv. een vrijwilligersovereenkomst, een lidmaatschapsovereenkomst, deelnameovereenkomst,…). 2. Gerechtvaardigd belang: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van
de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde. Zoniet is de
activiteit niet uitvoerbaar. Er moet wel een afweging gemaakt worden, met name of het
GDPR op maat van je sportclub
Vlaamse Sportfederatie vzw – Dynamo Project Zuiderlaan 13 – 9000 Gent T+32 9 243 12 94
info@dynamoproject.be www.dynamoproject.be
gerechtvaardigd belang zwaarder doorweegt dan de rechten of vrijheden die de betrokkenen
hiervoor moeten inleveren (bv. het aanbieden en organiseren van sport). 3. Wettelijke verplichting:
de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bv. subsidiewetgeving.
4. Toestemming: je hebt ondubbelzinnige en expliciete toestemming verkregen van de persoon. Je
hebt deze toestemming dus door een actie van de betrokken persoon gekregen. 5. Vitaal belang: de
verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of andere natuurlijke personen
te beschermen (bv. omwille van een dringende medische reden) 6. Algemeen belang: de verwerking
is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van
de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen (bv.
politie)
De eerste vier rechtsgronden (contractuele grond, gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en
toestemming) kunnen van toepassing zijn in de context van een sportclub. De twee laatste
rechtsgronden (vitaal belang en algemeen belang) zijn normaal gezien niet van toepassing voor je
sportclub.
• enkel de nodige gegevens opvraagt en deze niet langer bewaart dan nodig is • de gegevens
voldoende beveiligt • iedere betrokken persoon de mogelijkheid geeft zijn/haar rechten uit te
oefenen, onder andere om hun gegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, enz.
Aan de hand van “Tool 2: Toetsing GDPR” kan je nagaan hoever je staat met de bescherming van de
privacy van je leden en deelnemers. Net zoals de eerste tool, wordt deze tweede tool niet verplicht
vanuit de wetgeving.

13.7. STAP 4: Register van gegevensverwerking
De GDPR-wetgeving stelt dat je sportclub een register van gegevenswerking moet opmaken. In het
register houdt de verwerkingsverantwoordelijke (met name je sportclub) onder meer de
verwerkingsdoeleinden, de categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens, enz. bij.
Het is belangrijk op te merken dat het register voor intern gebruik moet opgemaakt worden. Je hoeft
het dus niet naar een bepaalde instantie op te sturen. Het is wel mogelijk dat de
Gegevensbeschermingsautoriteit bij een controle het register wil kijken.
Door de eerste twee tools te gebruiken (“Tool 1: Opmaak inventaris” en “Tool 2: Toetsing GDPR”),
heb je al heel wat input verzameld voor het invullen van het register van gegevensverwerking.
In “Tool 3: Register van Gegevensverwerking” vul je per soort activiteit die je sportclub verricht
(ledenbeheer, organiseren van activiteiten,…) alle gevraagde informatie in. Dit register is een
verplicht document en vormt dus één van de essentiële onderdelen van een goed GDPR-beleid. De
tool is een Excel-bestand. In het eerste tabblad vind je een handleiding die je wegwijs maakt in het
gebruik van de tool.
GDPR op maat van je sportclub
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13.8. STAP 5: Privacyverklaring
De GDPR-Verordening verplicht de gegevensverantwoordelijke om, overeenkomstig het
transparantieprincipe, op een beknopte, open , begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm én in
duidelijke en eenvoudig taal, de betrokkene te informeren over volgende zaken: • Welke gegevens
worden verwerkt? • Waar verzamelt je sportclub de gegevens? • Waarom worden de gegevens
bewaard? • Wie verwerkt buiten je organisatie de gegevens? • Wie krijgt de gegevens? • Wat wordt
precies hoe, waar en hoelang bewaard? • Hoe worden je gegevens beveiligd? • Hoe zorg je voor de
uitoefening van de rechten van betrokken personen?
Deze informatie wordt verplicht gebundeld in een privacyverklaring die op de website van de
sportclub wordt gepubliceerd. Je kan vanuit andere documenten (zoals een lidmaatschapsformulier,
deelnemersinschrijving, enz.) via een korte verklaring verwijzen naar de uitgebreide
privacyverklaring. Vermeld in de verkorte verklaring wel welke gegevens je voor die actie (bv. een
ledenregistratie) opvraagt en hoe je ze beschermt en bewaart.
Een privacyverklaring moet niet goedgekeurd worden. Het gaat om eenzijdige verklaring van een
organisatie waarin ze bepaalt hoe er met de persoonsgegevens zal worden omgegaan. Enige
uitzondering hierop is de verwerking van gegevens op basis van de rechtsgrond toestemming.
Het is belangrijk om op te merken dat de informatie proactief moet verstrekt worden. Je sportclub
dient de privacyverklaring dus te bezorgen vooraleer de persoonsgegevens verwerkt worden.
In “Tool 4: Privacyverklaring” vind je een model dat je kan aanpassen naar de noden van je sportclub.
Let erop dat de informatie uit het verwerkingsregister overeenstemt met de informatie uit de
privacyverklaring.

13.9. STAP 6: Antwoorden op vragen van betrokkenen
De betrokkenen in je sportclub hebben verschillende rechten. Als een betrokken persoon je
sportclub een vraag stelt op basis van zijn rechten, moet je sportclub hier een correct gevolg kunnen
aan geven . Volgende rechten van de betrokkene staan uitgeschreven in de artikelen 13 tot 22 van de
GDPR-Verordening:
• Recht op informatie: de betrokkene heeft recht op het verkrijgen van bepaalde informatie zoals
onder meer de identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke, de
verwerkingsdoeleinden, de rechtsgrond, enz.
• Recht op inzage en kopie: de betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke
uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van zijn/haar persoonsgegevens, en om in
zijn/haar gegevens inzage te krijgen. Daarnaast mogen onder meer ook de verwerkingsdoeleinden,
de betrokken
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categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers, de duur van het bijhouden van de gegevens, enz.
opgevraagd worden. Ook een kopie van alle op hem/haar betrekking hebbende gegevens kan
kosteloos opgevraagd worden.
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• Recht op aanpassing: de betrokkene heeft het recht om aan de verwerkingsverantwoordelijke te
vragen om onjuiste persoonsgegevens recht te zetten.
• Recht op bezwaar: de betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van
hem of haar betreffende persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking
tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen
dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene.
• Recht op verwijdering (om vergeten te worden): de betrokkene heeft onder bepaalde voorwaarden
het recht om te vragen dat zijn/haar gegevens gewist worden.
• Recht op intrekken van toestemming: wanneer de verwerking van de persoonsgegevens gebaseerd
was op de rechtsgrond toestemming van de betrokkene, kan de betrokkene deze toestemming
steeds intrekken.
• Recht op overdraagbaarheid: de betrokkene heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens aan
een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij gehinderd te worden door
de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt.
• Recht op weigering geautomatiseerde individuele besluitvorming, profilering: de betrokkene heeft
het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking
gebaseerde besluitvorming waaraan voor hem/haar rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem/haar
aanzienlijk treft.
• Recht op beperking van de verwerking: in bepaalde gevallen (bv. een onrechtmatige verwerking
waarbij de betrokkene zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens,…) heeft de
betrokkene het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te
verkrijgen.
In de privacyverklaring (zie stap 5) worden al deze rechten van de betrokkene toegelicht.

13.10. STAP 7: Relaties met derden
Vaak blijven persoonsgegevens niet binnen één organisatie, maar worden de gegevens aan andere
organisaties (derden) doorgegeven. Indien dit het geval is, moet dit in de privacyverklaring
opgenomen worden. Afhankelijk van het type derde (derde-verwerker of derde-ontvanger), moet je
met volgende zaken rekening houden.
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Derde-verwerker
In het geval dat je sportclub persoonsgegevens doorgeeft aan derden die deze verder verwerken
volgens jouw instructies, spreek je over een “derde-verwerker.” Verwerken moet ruim
geïnterpreteerd worden: in geval van louter stockeren van persoonsgegevens in opdracht van een
organisatie is er al sprake van verwerken. Een voorbeeld van een verwerker is een ICT partner of
cloud-provider. Wanneer een verwerker dus op jouw instructie persoonsgegevens verwerkt, dan
moet je een verwerkingsovereenkomst afsluiten:
Er zijn verschillende mogelijkheden om zo’n overeenkomst vorm te geven.
1. Bij contracten met ondernemingen kunnen afspraken rond privacy opgenomen worden in de
algemene verkoops- of gebruiksvoorwaarden. Van de meeste grote ondernemingen mag je
verwachten dat ze zelf initiatief nemen om hun voorwaarden aan te passen en hun klanten te
contacteren om de aangepaste voorwaarden te aanvaarden (actief akkoord is vereist).
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2. Specifiek voor de relatie tussen een federatie en zijn leden/clubs kunnen afspraken rond het
gebruik van persoonsgegevens ook opgenomen worden in interne reglementen (huishoudelijk
reglement, toetredingsformulier, enz.). Het heeft weinig toegevoegde waarde voor een federatie om
met elke club afzonderlijk een contract te gaan beheren, maar er moeten wel duidelijke afspraken
zijn. De federatie neemt dus best een passage op in een intern reglement waarin de relatie tussen
beide organisaties en hun wederzijdse rechten en plichten rond privacy worden beschreven.
Federaties en hun nationale en internationale koepel kunnen het ook op deze manier vormgeven.
Deze aanpassing in de interne reglementen hoeft niet actief goedgekeurd te worden door de leden,
gezien het statutair bepaald is dat de leden de interne reglementen dienen na te leven. Wel moet er
duidelijk over gecommuniceerd te worden zodat iedereen op de hoogte is van de aanpassingen.
3. In eventuele overblijvende gevallen (geen initiatief van de leverancier in aanpassing van de
voorwaarden) kan ons model van verwerkersovereenkomst “Tool 5: Modelcontract
verwerkingsverantwoordelijke – verwerker” gebruikt worden.
Praktisch Het Dynamo Project neemt het initiatief om namens de georganiseerde sportsector een
aantal grote en veel gebruikte verwerkers in de sportsector te contacteren en in kaart brengen in
welke mate ze in orde zijn met de GDPR regelgeving. Een stand van zaken kan je terugvinden in deze
FAQ.
Voor de overige verwerkers die zelf geen initiatief nemen om een overeenkomst (onder de vorm van
aangepaste voorwaarden of een contract) op te maken, raden we aan om zelf contact op te nemen
op basis van het voorbeeldmailtje hieronder en om vervolgens de instructies of stappen die de
onderneming voorstelt te volgen of zelf een modelovereenkomst voor te stellen indien dit niet
voldoende lijkt.
Voorbeeldmailtje naar verwerkers:
“In het kader van de implementatie van GDPR binnen onze organisatie, werd uw
onderneming/organisatie aangemerkt als verwerker van persoonsgegevens waarvoor wij
verantwoordelijk zijn. Volgens artikel 28 AVG dienen wij voor elke verwerker na te gaan of deze de
GDPR verplichtingen zal naleven (en dus GDPR compliant is).
Kan u daarom per kerende bevestigen dat uw organisatie GDPR compliant is, en met name volgende
principes worden gerespecteerd: - Dat wij eigenaar zijn van de gegevens en dat uw
onderneming/organisatie deze gegevens niet zal
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delen met andere partijen of voor eigen doeleinden kan gebruiken - Dat de verstrekte
persoonsgegevens binnen Europa blijven, en op Europese dataservers worden gestockeerd - Dat de
gegevens afdoende beveiligd zijn - Dat de gegevens vertrouwelijk worden behandeld (o.a. door uw
medewerkers en leveranciers)
Kan u mij ook laten weten op welke manier u deze informatie schriftelijk zal vastleggen, mogelijks via
een uitbreiding van een gebruikersovereenkomst of verkoopsvoorwaarden?”
Derde-ontvanger
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In het geval dat je gegevens doorgeeft aan een derde die ze niet verder op jouw instructie verwerkt,
dan spreek je over een “derde-ontvanger”. Op dat moment moet je als club bewijs kunnen leveren
dat je weet dat deze derde op een veilige manier zal omgaan met de gegevens (je kan hiervoor
onderstaand kort voorbeeldmailtje gebruiken).
Voorbeeldmailtje naar ontvanger:
“In het kader van de implementatie van GDPR binnen onze organisatie, werd uw
onderneming/organisatie aangemerkt als ontvanger van persoonsgegevens waarvoor wij
verantwoordelijk zijn.
Kan u daarom per kerende bevestigen dat uw organisatie GDPR compliant is en u bijgevolg op een
veilige manier met de doorgegeven gegevens zal omgaan?”
Om de relaties met derden goed op te volgen, wordt best een lijst van derden (verwerkers en
ontvangers) opgemaakt waarin wordt bijgehouden of de organisatie in kwestie al GDPR-compliant is
en op welke manier de onderlinge afspraken geregeld zijn (contract, voorwaarden, enz.)

13.11. STAP 8: Aanpak datalek
Als er zich binnen je sportclub een verlies van persoonsgegevens voordoet, spreekt men van een
datalek. Dit kan onder meer gebeuren wanneer er een laptop wordt gestolen, wanneer je computer
wordt gehackt, wanneer je een usb-stick met alle adressen van de leden verliest, enz. Je moet als
organisatie een intern bestand bijhouden met alle incidenten van mogelijke lekken van gegevens.
Bij een datalek moet je de Gegevensbeschermingsautoriteit, de vroegere Privacycommissie,
(Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) inlichten binnen de 72
uur na vaststellen van het datalek, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met
persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Niet
naleven van de meldplicht bij een datalek kan stevige boetes met zich meebrengen.
Bij een hoog risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkene, moet dit ook aan de betrokkene
zelf meegedeeld worden, zodat de nodige voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden.
In “Tool 6: Datalek” vind je een model dat je sportclub kan helpen om een aangifte van een datalek
te doen

14. VOORBEELD VAN HET OFFICIËLE BRIEFHOOFD VAN DEZE VERENIGING
14.1. Deze uitvoering moet gebruikt worden bij elke officiële schriftelijke communicatie van
welke aard ook. Dit zowel in de vereniging als buiten de vereniging.
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14.2. Hierna het voorbeeld:

0885.409.466

Datum

Aan
T.a.v.

Betreft:

Wandel Sport Vrienden De Fonskes vzw 4031
Maatschappelijke zetel:
Platte-Lostraat 599
Ondernemingsnr.:
3010 Kessel-Lo
0885.409.466
Tel.: 016 26 06 05
Bank: Argenta
(Iban) BE55 9730 7724 2144
(Bic) ARSPBE22
RPR: Leuven
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johan.smout@telenet.be
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www.wsvdefonskes.be

Intern Reglement WSV De Fonskes vzw
15. Slot Intern Reglement van WSV De Fonskes vzw.
De Statuten en het Intern Reglement liggen steeds ter inzage op de maatschappelijke zetel en kan
door ieder lid op eenvoudig verzoek ter inzage worden opgevraagd.

De volgende personen zijn benoemd door het Bestuursorgaan:
Voorzitter: Van Espen Jean Pierre ; Bus verantwoordelijke / Verantwoordelijke feestelijkheden en
Coördinator / Website- en redactie verantwoordelijke
Ondervoorzitter: Meeus Maria Louisa (Contactpersoon WSVL vzw)
Secretaris: Smout Johan
Penningmeester: Marrant Joseph
De overige bestuursleden:
Vaste bestuur medewerkers:
Parcoursmeester en materiaalmeester parcours: Roskams Alfred
Controlepost verantwoordelijke: Mallaerts Anita
Overige materiaalmeesters:
Materiaalmeester controleposten: Mallaerts Anita
Materiaalmeesters startzaal: Smout Johan (Secretaris) en Meeus Maria Louisa (Ondervoorzitter)
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