
 
Huishoudelijk reglement   
Vzw Multimove Kortenaken  

 
Goede afspraken = goede verstandhouding   
  

1. Ouders  worden niet toegelaten tot de sportzaal tijdens de lessen multimove voor 
kinderen.   

2. Begeleiders en kinderen zorgen voor propere sportschoenen die geen strepen 
achterlaten op de sportvloer. Deze schoenen worden pas aangedaan bij het 
aankomen in de zaal.   

3. Enkel water in afsluitbare drinkbussen is toegelaten in de sporthal.   
4. Kinderen mogen de sportzaal niet verlaten zonder begeleiding.   
5. Respecteer onze werking en kom op tijd bij de lessen. Hou er rekening mee als je

 kleuter nog andere kledij en/of schoenen moet aantrekken.   
6. Omkleden gebeurt niet in de sportzaal, maar in de aangrenzende kleedkamers.  
7. Het bestuur en de lesgevers van de vzw behouden het recht om de groepen in te 

delen, zodat er steeds een werkbare en aangename situatie is voor zowel
 begeleiders als deelnemers.   

  
Inschrijvingen en privacy  
  

1. Een inschrijving is  pas volledig wanneer vzw Multimove Kortenaken over alle
 nodige gegevens beschikt en het inschrijvingsgeld betaald werd. Vzw Multimove
 Kortenaken mag kinderen weigeren waarvan de inschrijving niet in orde is.  

2. Vzw Multimove Kortenaken betaalt geen lidgeld terug. Bij later instappen of bij
 het missen van lessen wordt er geen korting gegeven op het inschrijvingsgeld.  

3. De ouders van alle ingeschreven kinderen dienen akkoord te gaan met het
 huishoudelijk reglement. Zo niet, is een inschrijving niet mogelijk.   

4. Vzw Multimove Kortenaken kan foto’s en sfeerbeelden maken tijdens de
 lessen, om op de website of sociale media te plaatsen en om promotie te
 maken via verschillende kanalen. Die beelden zijn steeds algemeen en zullen nooit
 focussen op individuele kinderen. Door het instemmen met dit reglement gaan 
 ouders daarmee akkoord, en begaat de vzw Multimove Kortenaken dus geen 
overtreding van de privacy. Ouders die toch bezwaar hebben, dienen dat 
 schriftelijk te laten weten, ten laatste bij de  inschrijving van hun kind.   

            HUISHOUDELIJK REGLEMENT   
            vzw   Multimove   Kortenaken   



  
Verzekering en ongevallen   

 
  

1. Alle deelnemende kinderen zijn na inschrijving en betaling verzekerd bij Sporta 
Federatie voor gebeurlijke ongevallen met lichamelijk aandoeningen tot gevolg, 
tijdens de lessen multimove.   

2. Alle begeleiders van Multimove Kortenaken zijn verzekerd bij Sporta Federatie voor
 gebeurlijke ongevallen met lichamelijke aandoeningen tot gevolg, tijdens de
 lessen en op weg van en naar sporthal De Vruen in Waanrode.   

3. Elk ongeval wordt meteen gemeld aan de lesgever ter plaatse en aan het bestuur van 
de vzw. De nodige documenten van de verzekering worden bezorgd aan de ouders 
van de multimover.   

4. De vzw Multimove Kortenaken kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor enige
 kosten, zij het ten gevolge van schade of bij een ongeval.  

 
 


