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Beste
Hartelijk Welkom bij BasketbalClub Berlaar.
Wij hopen dat u zich spoedig thuis voelt bij ons en wensen u
veel succes.
Om u vlug wegwijs te maken in onze vereniging hebben we
deze brochure samengesteld.
Hierin vindt u alle nuttige informatie die noodzakelijk is om er
een sportief en geslaagd seizoen van te maken.
U zult merken dat
jeugdploegen heeft.

onze

club

zowel

volwassen-

als

Indien u na het lezen van deze brochure toch nog vragen zou
hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van
de bestuursleden. Wij zullen u graag helpen.
Veel succes en sportieve groeten,

Het bestuur.
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Onze club
We stellen graag onze club even aan u voor:
BBC Berlaar VZW is de officiële naam van de club. BBC staat
voor Basket Bal Club. Sinds jaar en dag worden onze
trainingen
en
wedstrijden
georganiseerd
in
Sporthal ’t Stapveld te Berlaar.
Momenteel telt onze club meer dan 100 actieve leden , en dat
aantal is in stijgende lijn. Daarnaast hebben we sinds enkele
jaren ook een recreatieve vriendenclub die zijn thuisbasis heeft
in Heist o/d Berg.
Seizoen 2017 - 2018 starten wij dus met 3 seniorsploegen, 1
veteranenploeg, 1 recreatieve vriendenploeg, 6
jeugdploegen en natuurlijk ook onze Basketbalschool.
Onze club is voor haar financiële middelen volledig afhankelijk
van lidgeld, subsidies, sponsoring en inkomsten uit activiteiten.
Onze club is aangesloten bij Basketbal Vlaanderen, het
grootste verbond in Vlaanderen, voor de organisatie van de
competitiewedstrijden. Daarnaast hebben we ook een
recreatieve ploegen ingeschreven bij KAVVV.
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Het bestuur
Ons bestuur bestaat uit volgende leden:
Lucinda Peeters
Smidstraat 100, 2590 Berlaar
0472/92.19.13
lucindapeeters@bbcberlaar.be
• VOORZITTER
• SPONSORING
Ronny Leemans
Liersesteenweg 218, 2590 Berlaar
0496/54.50.54
ronnyleemans@bbcberlaar.be
• SECRETARIS
• KALENDERVERANTWOORDELIJKE
Kathleen Van Loy
Kapellebaan 106/4, 2590 Berlaar
0479/42.82.73
kathleenvanloy@bbcberlaar.be
• PENNINGSMEESTER
• FONDSENWERVING
• VERVANGINGEN TRAINERS / CLUBREFS
Kristof Verstappen
Doelstraat 22, 2590 Berlaar
0471/56.21.37
kristofverstappen@bbcberlaar.be
• ONDERVOORZITTER
• SPONSORING
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Louis Ceulemans
Smidstraat 64, 2590 Berlaar
0479/91.35.22
louisceulemans@bbcberlaar.be
• MATERIAALVERANTWOORDELIJKE
Heidi Van Beeck
Spoorweglei 43, 2590 Berlaar
0474/63.18.60
heidivanbeeck@bbcberlaar.be
• BESTUURSLID
Els Tops
Smidstraat 317, 2590 Berlaar
0473/59.60.42
elstops@bbcberlaar.be
• BESTUURSLID
Luc Verhaert
De Merodestraat 23 C, 2270 Herenthout
0474/13.17.21
lucverhaert@bbcberlaar.be
• BESTUURSLID
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Het Sportcomité
Lucinda Peeters
Smidstraat 100, 2590 Berlaar
0472/92.19.13
lucindapeeters@bbcberlaar.be
Kristof Verstappen
Doelstraat 22, 2590 Berlaar
0471/56.21.37
kristofverstappen@bbcberlaar.be
Ronny Leemans
Liersesteenweg 218, 2590 Berlaar
0496/54.50.54
ronnyleemans@bbcberlaar.be
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Het Feestcomité
Els Tops
Smidstraat 317, 2590 Berlaar
0473/59.60.42
elstops@bbcberlaar.be
Kathleen Van Loy
Kapellebaan 106/4, 2590 Berlaar
0479/42.82.73
kathleenvanloy@bbcberlaar.be
Lutgarde Van Den Brande
Bovenstraat 17, 2560 Nijlen
0474/70.69.43
lutgardevandenbrande@bbcberlaar.be
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Onze ploegen
De uren van de trainingen kan je steeds terugvinden op onze
website www.bbcberlaar.be

Jeugdploegen
Kadetten U18: Jongens geboren in 2000 en 2001.
Zij trainen bij David Verstrepen.
Miniemen U16: Jongens geboren in 2002 en 2003.
Zij trainen bij Patrick Bellekens.
Pupillen U14: Jongens en meisjes geboren in 2004 en 2005.
Zij trainen bij Michiel Hofmans en Jan Oorts.
Benjamins U12: Jongens en meisjes geboren in 2006 en 2007.
Zij trainen bij Jelle Knaepkens.
Microben U10: Jongens en meisjes geboren in 2008 en 2009.
Zij trainen bij Vicky Diels.
Premicroben U8: Jongens en meisjes geboren in 2010.
Zij trainen bij Yves Janssens en Heleen Adams.

Seniorploegen
Seniors Heren A: Heren vanaf 16 jaar
Zij trainen bij Wim Ex en spelen in 2e provinciale.
Seniors Heren B: Heren vanaf 16 jaar
Zij trainen bij Jan Oorts en spelen in 4e provinciale.
Seniors Dames: Dames vanaf 15 jaar
Zij trainen bij Yves Janssens en spelen in 2e provinciale.
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Recreatieve vriendenclubs/Recreanten
Heren die recreatief spelen in competitieverband bij KAVVV.

Basketbalschool
Jongens en meisjes die nog geen basketbalervaring hebben,
starten steeds in de basketbalschool, om na verloop van tijd aan
te sluiten bij hun leeftijdsgenoten.
Zij trainen bij Frederik Broeckx.
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Onze coaches
Wim Ex (Seniors Heren A)
0474/06.92.07
wimex@bbcberlaar.be
Jan Oorts (Seniors Heren B)
0485/93.46.68
janoorts@bbcberlaar.be
Yves Janssens (Seniors Dames & U8 A)
0497/43.19.59
yvesjanssens@bbcberlaar.be
David Verstrepen (Kadetten U18 A)
0496/13.64.86
davidverstrepen@bbcberlaar.be
Patrick Bellekens (Miniemen U16 A)
0477/31.02.21
patrickbellekens@bbcberlaar.be
Michiel Hofmans (Pupillen U14 A)
0498/81.80.06
michielhofmans@bbcberlaar.be
Jelle Knaepkens (Benjamins U12 A)
0494/93.41.52
jelleknaepkens@bbcberlaar.be
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Vicky Diels (Microben U10 A)
0474/93.13.81
vickydiels@bbcberlaar.be
Heleen Adams (Premicroben U8 A)
0497/37.27.67
heleenadams@bbcberlaar.be
Frederik Broeckx (Basketbalschool)
0477/59.91.17
frederikbroeckx@bbcberlaar.be
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Lidmaatschap
Lidgeld
Het lidgeld per speler bedraagt 200 €.
Vanaf het tweede spelende lid uit hetzelfde gezin betaal je 170 €.
Veteranen betalen 120 €.
Spelers KAVVV betalen 140 €.
Leden die spelen in een
seniorploeg gecombineerd met KAVVV betalen 250 €. Leden die
spelen in een veteranenploeg gecombineerd met KAVVV betalen
185 €.
Basketbalschool en prémicroben U8 betalen 50 € voor de periode
september t.e.m. december, en 50 € voor de periode januari
t.e.m. mei.
Het lidgeld voor het volgende seizoen van reeds aangesloten
spelers moet vóór 15 mei betaald worden. Nadien betaal je
25 € supplement voor de extra administratieve kost die de club
gemaakt heeft.
Er worden geen verminderingen toegestaan voor spelers die maar
gedeeltelijk de trainingen kunnen volgen.
Spelers die hun lidgeld niet betaald hebben, zijn niet verzekerd en
kunnen daarom niet deelnemen aan trainingen en wedstrijden.
Het lidgeld dient betaald te worden per overschrijving op
rekeningnummer van de club, 068-2030503-29 (IBAN: BE26
0682 0305 0329 – BIC: GKCC BE BB), met duidelijke vermelding
van naam en voornaam.
Inlichtingen: Kathleen Van Loy (Penningmeester)
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Tussenkomst mutualiteit
Verschillende mutualiteiten betalen het lidgeld (of een gedeelte
ervan) terug:
•
•
•
•
•

Christelijke Mutaliteit: 15 € (max. 25 jaar)
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds: 30 €
De Voorzorg (Socialische Mutualiteit): 12,5 € (3 tot 25
jaar)
Partena (Onafhankelijk Ziekenfonds Vlaanderen) /
Euromut : 15 €
Liberale Mutualiteit: 12,5 € (5 tot 18 jaar)

Ook vele andere mutualiteiten hebben een specifieke regeling
voor de terugbetaling van het lidgeld. Contacteer hiervoor uw
mutualiteit.
U ontvangt hiervoor de nodige documenten in de loop van het
seizoen.
Inlichtingen: Ronny Leemans (Secretaris)

Nieuwe leden
Ben je geïnteresseerd om bij onze club te komen basketten?
Je hebt de mogelijkheid om aan 2 trainingen deel te nemen en dit
op eigen verantwoordelijkheid. Daarna dient het lidgeld betaald te
worden en moet je ook een medisch getuigschrift laten invullen
door je huisdokter.
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De juiste leeftijdscategorie kiezen
Om de beste opleiding te krijgen is het aangewezen in de juiste
jeugdcategorie te spelen.
Nieuwe spelers zonder basketbalervaring starten steeds in de
Basketbalschool alvorens aan te sluiten bij hun leeftijdscategorie.
Geboortejaar
00 - 01
02 - 03
04 - 05
06 - 07
08 - 09
10
11 - …

Jouw categorie
U18
U16
U14
U12
U10
U8
BBS

Je speelt bij
Junioren U18
Miniemen U16
Pupillen U14
Benjamins U12
Microben U10
Premicroben U8
Basketbalschool

Inlichtingen: Jordi Reussens (Sportcomité)

Huishoudelijk reglement
Bij elke organisatie horen enkele afspraken en regels die voor een
goed verloop en een gezellige sfeer zorgen. Onze club heeft deze
regels verzameld in haar Huishoudelijk Reglement. U vindt ons
reglement verder in deze brochure.
Door de betaling van je lidgeld, aanvaard je dit reglement!
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Activiteiten
Dit jaar zal onze club volgende activiteiten inrichten:
•
•
•
•
•

Eetfestijn : zaterdag 7 oktober 2017
Quiz-avond : zaterdag 2 december 2017
Snoepverkoop: februari 2018
Spaghettiavond: zaterdag 10 maart 2018
Memorial Jos Tops: zaterdag 26 mei 2018

U ontvangt van ons tijdig de nodige informatie over deze
activiteiten.
Wij rekenen voor elk van deze activiteiten op de bereidwilligheid
van onze spelers in de eerste plaats, en op de ouders van onze
jeugdspelers, indien mogelijk.
Inlichtingen: Kathleen Van Loy (Feestcomité)
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Onze verwachtingen
Van de spelers
Van ieder lid verwachten wij gedrevenheid en inzet, zodat we op
een leuke manier vorderingen maken.
Wij verwachten dat iedereen aanwezig is op de trainingen. Als je
er om één of andere reden toch eens niet bij kan zijn, vragen wij
om steeds je afwezigheid aan de coach te melden.
In het weekend zijn er wedstrijden. De data hiervan vind je in het
wedstrijdboekje of op de website. Het is de bedoeling dat
iedereen elke week vol energie klaarstaat voor de wedstrijden. Je
komt dus niet alleen wanneer je daar zin in hebt. Je speelt in
ploegverband, en dus rekenen de anderen op jou. Ook hier
verwachten we dat je de coach op de hoogte brengt als je
toevallig eens niet kan komen.
Regelmatig organiseren wij activiteiten om geld in het laatje te
brengen. Als speler wordt er verwacht dat je een beetje voor
reclame zorgt, zelf onze club steunt of komt helpen.
Het huiswerk of de lessen van
onze spelers gaan uiteraard
voor
op
trainingen
en
wedstrijden. Wij hopen dat
onze
jeugdspelers
zich
inzetten voor zowel school als
voor hun sport.
Meer algemene regels vind je
in
het
Huishoudelijk
Reglement.
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Van de ouders
Van de ouders van onze jeugdspelers verwachten wij een zekere
verbondenheid met de club. Wij hopen één of beide ouders
regelmatig tegen te komen op wedstrijden en activiteiten door
onze club georganiseerd.
Wij eisen van onze jeugdtrainers een optimale betrokkenheid voor
de onder hun hoede gestelde spelers. Zij zijn echter maar enkele
uren per week bij de spelers en daarom vinden wij het van groot
belang dat de spelers ook thuis kunnen terugvallen op steun,
vooral dan bij teleurstelling of tegenslag. Waar anders kunnen de
spelers beter opgevangen worden als in hun vertrouwde
omgeving, op voorwaarde dat de ouders het op een sportieve
manier aanpakken: opbeuren in geval van pech maar ook zin voor
realisme bij succes. De aanwezigheid van ouders (dit geldt ook
voor miniemen) op de wedstrijden, werkt zeker stimulerend voor
kinderen. Ouders, mogen we vragen om uw zoon of dochter (of
andere spelers) niet te coachen langs de zijlijn, laat dit over aan
de trainer zelf.
Voor het vervoer van wedstrijden op verplaatsing rekenen wij op
ouders die meerijden en nog lege plaatsen in de auto hebben.
Bij elke thuiswedstrijd zijn twee ouders nodig voor de begeleiding
van de wedstrijd. Bij wedstrijden op verplaatsing slechts één
ouder. Deze taak is helemaal niet moeilijk, maar is wel belangrijk!
Daarom verwachten we ook hier jullie medewerking.
Algemeen geldt een beurtrol voor het wassen van broekjes en
shirtjes die gebruikt werden voor de wedstrijden. Ook hiervoor
doen wij beroep op de ouders. Gelieve dit te respecteren; zo
hoeft iedereen slechts enkele keren per seizoen truitjes te
wassen.
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Huishoudelijk reglement
1

Algemeen

Artikel 1:

Door het betalen van het lidgeld wordt het Huishoudelijk
Reglement stilzwijgend aanvaard.

Artikel 2:

Aansluiting en verzekering worden administratief pas in orde
gemaakt, nadat het volledige lidgeld betaald werd.

Artikel 3:

Er kunnen geen persoonlijke kortingen, noch terugbetalingen
van het lidgeld toegestaan worden.

Artikel 4:

Het bestuur behoudt zich het recht leden te schrappen, leden
definitief of tijdelijk uit te sluiten en leden te weigeren.

2

Wedstrijden en trainingen

Artikel 1:

Op een training zijn de volgende gedragsregels zeer
belangrijk:

Trainingen starten en eindigen stipt. Wees dus op
tijd!

Alle spelers helpen mee bij het klaarzetten en het
wegbergen van het gebruikte materiaal.

Geen ballen laten rondslingeren!

Niemand verlaat de training zonder toestemming
van de coach.

Trainingen worden niet gestoord.

Artikel 2:

Bij ziekte, afwezigheid of vertraging van een speler
verwachten we dat de coach tijdig op de hoogte gesteld
wordt. Dit geldt zowel voor trainingen als voor wedstrijden.
Wanneer de coach onbereikbaar is, geef de boodschap dan
door aan een van de medespelers.

Artikel 3:

Voor thuiswedstrijden wordt elke speler minstens 30 minuten
op voorhand omgekleed in de zaal verwacht. De spelers
zetten, vóór ze zich gaan omkleden, alles klaar.
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Artikel 4:

Voor verplaatsingen wordt het uur van bijeenkomst via
website en de wedstrijdkalender meegedeeld. Wees steeds
tijd. Mocht je niet langs de sporthal rijden, maar rijd
rechtstreeks naar de wedstrijd, laat dit dan weten aan
coach.

Artikel 5:

Alle verplaatsingen gebeuren met persoonlijk vervoer. Voor de
jeugd rekenen we hiervoor op de ouders en sympathisanten.

Artikel 6:

Om de jeugdwedstrijden te begeleiden rekenen wij op de
medewerking van alle ouders.

Artikel 7:

Er wordt verwacht dat je naar elke training komt tenzij dat
niet kan door examens, schoolwerk, werk, ziekte, kwetsuur…
Anders wordt je verwacht te komen trainen. Spelers die niet
zijn komen trainen, hebben in principe geen recht om te
spelen tijdens de wedstrijden.

Artikel 8:

Opdat de trainingen tijdig zouden kunnen starten, dient
iedereen 5 minuten voor de aanvang van de training
aangekleed klaarstaan.

Artikel 9:

Bij lichte blessure tijdens trainingen en wedstrijden dien je
onmiddellijk je coach te verwittigen zodat naderhand
eventueel nog de nodige verzekeringspapieren opgemaakt
kunnen worden.
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3

Kledij en sporthygiëne

Artikel 1:

Draag steeds propere basketbalschoenen tijdens de trainingen
en wedstrijden. Basketbalschoenen die strepen achterlaten
worden niet toegelaten.

Artikel 2:

Attributen zoals uurwerken, ringen, oorbellen, piercings (zowel
zichtbaar als onzichtbaar) … die kwetsuren kunnen
veroorzaken, zijn niet toegelaten op training en wedstrijd.

Artikel 3:

Na iedere training en wedstrijd wordt er gedoucht. Je gaat
douchen alvorens je de cafetaria betreedt, zowel na trainingen
als na wedstrijden.

Artikel 4:

De club zorgt voor de wedstrijduitrusting (shirt+broek). Deze
blijven eigendom van de club. De spelers zorgen ervoor dat na
de wedstrijd de uitrusting volledig in de bijhorende sportzak
wordt gestoken. Deze ploeguitrusting wordt na elke wedstrijd
gewassen door de afgesproken persoon. Bij verlies door
onachtzaamheid kan een vergoeding gevraagd worden.

Artikel 5:

Extra outfits van de club, worden op het einde van het seizoen
ingeleverd, en bij de start van het seizoen opnieuw verdeeld.
De speler of speelster staat zelf in voor het onderhoud ervan,
en is verantwoordelijk voor eventueel verlies of beschadiging.

Artikel 6:

De laatste die de kleedkamer verlaat, zorgt ervoor dat deze
netjes en droog wordt achtergelaten.

Artikel 7:

Sportkledij is verplicht tijdens de trainingen.

Artikel 8:

De spelers kleden zich om in de kleedkamers. Laat geen
waardevolle spullen achter in de kleedkamers. Het bestuur is
niet verantwoordelijk voor beschadigingen of diefstallen.
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Attitude

Artikel 1:

Positieve inzet en vooral de bereidheid hiertoe, zijn enkele
eigenschappen van een goede speler.

Artikel 2:

Zowel op als naast het veld wordt er blijvende concentratie op
de wedstrijd verwacht.

Artikel 3:

Het gebruik van GSM tijdens trainingen en wedstrijden wordt
enkel in dringende gevallen toegestaan.

Artikel 4:

Tijdens de rustpauze van wedstrijden blijven alle spelers uit de
cafetaria.

Artikel 5:

Moedig je ploegmaten aan. Wees sportief voor ploegmaat en
tegenstander. Er wordt niet gepest. Negatieve kritiek ten
opzichte van ploegmaten, coach, begeleiders en refs zijn niet
toelaatbaar.

Artikel 6:

Alcohol, snoepgoed en roken zijn verboden in de sportzaal en
kleedkamers.

Artikel 7:

Al het leeggoed en ander afval dient opgeruimd te worden na
elke wedstrijd of training.

Artikel 8:

Er wordt niet gerookt in de kleedkamers, de zaal, de toiletten
en andere plaatsen waar dit niet is toegestaan. Er geldt een
algemeen rookverbod in de sporthal en de cafetaria. Roken
doe je buiten.

Artikel 9:

Vanaf 15 jaar, moeten spelers hun identiteitskaart voorleggen
bij elke wedstrijd.

Artikel 10:

Boetes aan de VBL opgelopen door een speler worden door de
speler betaald aan de club.
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Artikel 11:

5

Er wordt niet gespeeld wanneer men niet in orde is met
paspoort, medische attest of aansluiting. Ook hier worden
boetes, van de VBL, doorgerekend aan de speler.

Samenhorigheid

Artikel 1:

We hopen dat onze jeugdspelers regelmatig de wedstrijden
van onze seniorploegen zullen volgen en de spelers
aanmoedigen. Ze krijgen de mogelijkheid om al kijkende heel
wat op te steken en tevens wordt op deze manier de band
binnen onze clubfamilie bevorderd.

Artikel 2:

Van alle leden wordt verwacht dat ze regelmatig meewerken
aan en/of aanwezig zijn bij de activiteiten die door de club
georganiseerd worden.

Artikel 3:

Geblesseerde spelers komen kijken naar de wedstrijden van
zijn/haar ploeg en zijn bereid te helpen aan de tafel of zich als
gedelegeerd bestuurder op te geven.
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Privacy
Verzameling en Registratie van persoonsgegevens
In principe kan de website van BBC Berlaar gebruikt worden zonder
persoongegevens mede te delen. Bepaalde delen van de site of het gebruik van
bepaalde functionaliteiten zijn slechts toegankelijk op voorwaarde dat u bepaalde
persoonsgegevens meedeelt.
Bezoekers van de website kunnen zich via deze site registreren. Door registratie
op deze site zijn de persoonsgegevens automatisch toegankelijk voor BBC Berlaar.
De persoonsgegevens (vb. familienaam, voornaam, adres, geboortedatum,
emailadres, telefoon, etc.) die bezoekers bij registratie ingeven en spelers, nietspelers, scheidsrechters en trainers opgeven bij aansluiting bij de club, worden
opgenomen en verwerkt in onze databank en kunnen deels beschikbaar gesteld
worden voor trainers, bestuur en andere registreerde gebruikers.
Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8
december 1992 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke
gegevens, heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen
en te laten verwijderen.
U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen
van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel gegevens die
toebehoren aan derden die u daartoe geen toestemming hebben gegeven, kan
ertoe leiden dat de gebruiker tijdelijk of definitief iedere toegang tot website of
delen ervan wordt ontzegd.

Gebruik van gegevens voor interne doeleinden
De gegevens kunnen worden gebruikt om geregistreerde bezoekers van de
website en spelers, niet-spelers, coaches en scheidsrechters aangesloten bij BBC
Berlaar, op de hoogte te houden van kalenderwijzigingen, mededelingen, reclame
voor eigen activiteiten en andere communicatie over BBC Berlaar.
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In onze wekelijkse nieuwsbrief, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven
voor toekomstige edities.
BBC Berlaar behoudt het recht uw gegevens onbeperkt in tijd te bewaren.

Uitwisselen van gegevens binnen de club
De gegevens waarover we beschikken, al dan niet persoonlijk, kunnen vrij en
onbeperkt worden uitgewisseld voor de interne werking van de club voor
administratieve en promotionele doeleinden.

Doorgeven van gegevens aan derden
De persoonsgegevens waarover de club beschikt worden niet doorgegeven aan de
sponsors, noch aan andere basketbalclubs, noch aan andere partijen met
uitzondering van de basketbalfederatie waar het lid reeds aangesloten is.

Inzage en correctie van gegevens
Geregistreerde bezoekers en spelers, niet-spelers, coaches en scheidsrechters
aangesloten bij BBC Berlaar kunnen toegang krijgen tot de geregistreerde
persoonsgegevens via de website. Men kan deze gegevens ten allen tijde wijzigen.
Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8
december 1992 inzake persoonlijke gegevens, de wet op de e-handel van 11
maart 2003 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 heeft u te allen tijde het
recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen.

Interactiviteit en het gebruik van onze websites
BBC Berlaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het forum en berichten op
social media-pagina's als Facebook. Berichten posten gebeurt steeds op eigen
risico.
De club behoudt zich autonoom het recht voor om berichten te weren indien ze
geen bijdrage leveren aan het onderwerp. Deze beslissing is de autonome
bevoegdheid van de club die haar beslissing niet hoeft te verantwoorden.
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Het posten van racistische, xenofobe en discriminerende berichten is verboden
evenals het publiceren van pornografische afbeeldingen.
Laster, eerroof, stalking, beledigingen, misbruik van een naam of de beeltenis is
verboden.
Spamming, hacken of poging tot hacken van de sites van BBC Berlaar is absoluut
verboden en wordt bestraft.
Indien een bezoeker van de BBC Berlaar-websites van mening is dat bepaalde
informatie op deze sites een wederrechtelijk karakter vertoont, wordt hij/zij
verzocht om contact op te nemen met het bestuur. In geval van klachten over
vermeend onwettig gedrag van de gebruiker, kan het IP-adres van de gebruiker
doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Publicatie van foto's
BBC Berlaar behoudt zich het recht zonder voorafgaande toestemming foto's van
spelers, niet-spelers, coaches, scheidsrechters en sympathisanten, ook
minderjarigen, te publiceren op haar website of op haar social media-pagina's. De
Facebook-pagina van BBC Berlaar is een publieke pagina en is voor iedereen vrij
toegankelijk. Personen afgebeeld op deze foto's of hun ouders indien minderjarig,
kunnen na publicatie bezwaar aanteken bij het bestuur waarop de foto zo snel
mogelijk verwijderd zal worden.

Cookies
Bij internetbezoek op de website van BBC Berlaar worden cookies op de computer
van de bezoeker geplaatst ; cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf
van uw computer worden geplaatst telkens als u naar een site surft. Eerste
bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat
bepaalde informatie, bijvoorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden
herhaald). Cookies kunnen met de meeste internetbrowsers geweerd worden van
de harde schijf door deze uit te schakelen ; de goede werking van de site kan dan
wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd.
Cookies en logfiles laten ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt
gemaakt, nader te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie
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een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. Bedoeling is wel statistische informatie
te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren.
De website maakt ook gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die
wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik
van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de
website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie
gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw
IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de
website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor websiteexploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen
indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de
informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren
met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies
weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij
wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze
website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u
toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en
voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Enkele websites van BBC Berlaar worden extern gehost. De externe hosting kan
mogelijk ook bepaalde gegevens opslaan.

Intellectuele Eigendomsrechten
Alle teksten, foto's, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, databanken en
domeinnamen en alle andere bestanddelen van de site zijn auteursrechterlijk
beschermde werken, en mogelijk zijn zij ook anders beschermd. De site zelf is
eveneens auteursrechtelijk beschermd, en ook als databank zowel door de
auteurswet als door de databanken wet beschermd.
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle betreffende eigendomsrechten inclusief
intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan BBC Berlaar.
Geen enkele van deze bestanddelen noch de site zelf noch de op de site
aangeboden informatie mag dan ook worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk
om de website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar
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gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige
wijze worden gebruikt tenzij BBC Berlaar hiervoor voorafgaandelijk en schriftelijk
toelating hebben verleend.
Sites die niet tot BBC Berlaar behoren kunnen vrij linken naar de pagina's van de
sites van de club. De links vermelden telkens de naam van het bewuste medium.
De gebruiker wordt steeds direct gelinkt naar de desbetreffende site en dus
zonder dat de pagina's in een frame van een andere site verschijnen. Voor gebruik
van logo's dient vooraf toestemming gevraagd aan het desbetreffende medium.

Schade
BBC Berlaar is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of
defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker tijdens
diens toegang tot de site. In het bijzonder zijn we niet aansprakelijk voor de
eventuele overdracht van virussen via onze sites.

Beschikbaarheid van de site
BBC Berlaar stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van
de sites maar kunnen niet garanderen dat de websites op elk ogenblik beschikbaar
zijn, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. BBC Berlaar behoudt
zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de
toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere, of de
diensten te beëindigen.
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