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Woordje van de voorzitter 

 
 
Beste leden,  
Beste skippers, ouders en sympathisanten, 
 
U leest de eerste bladzijde van ons “Jumpemecum”, het handige, 
groene boekje van Jump ’n Joy. Online weliswaar, met aandacht voor 
het milieu produceren we geen papieren versie meer van het boekje. 
 
Net als op onze website, vindt u hierbij alle belangrijke afspraken, alle 
adressen en telefoonnummers van leiding, SCT, ouderraad en het 
bestuur. 
 
Tussen deze teksten vindt u ook de gegevens van onze trouwe 
sponsors.  Maak indien gewenst zeker gebruik van hun diensten! 
 
De kalender voorziet alvast een aantal, niet te missen, geweldige 
evenementen. Noteer deze dus onmiddellijk in je agenda! 
 
Zo maken we er samen een rope-skipseizoen van met many jumps 
and a lot of joy! 
 
Didier. 
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Uurroosters 

Recreanten 
 

Dag Uur Zaal  Groep 

Maandag 20:15 – 21:30 MC Volwassenen 

Woensdag 16:30 – 17:45 MC M-groep 

  17:45 – 19:00 MC S-groep 

  19:00 – 20:15 MC T-groep 

Donderdag 19:30 – 21:00  WM Recrea+ 

Vrijdag 18:30 – 19:45 MC Jumpers 

 19:45 – 21:00 MC Joyers 

Zaterdag 10:00 – 11:15 MC M-, S- & T-groep 

 
Zaal Naam Adres Plaats 

MC Mater Christi  Torfsstraat 2 Lint       
WM Witte Merel Liersesteenweg 25 Lint 

 

(Pré)Wedstrijdgroepen 
Dag Uur Zaal  Groep 

Maandag 19:00 – 20:30 WM Showteam B 

19:00 - 21:00 WM 16+ 

Woensdag 18:30 – 20:30 WM Beloften  

Donderdag 18:00 – 19:30 WM Préwedstrijd 

Zaterdag 
  

9:00 – 11:00 WM Préwedstrijd 

9:00 – 11:00 WM Beloften  

11:00 – 13:00 WM 16+ 

11:00 – 13:00 WM Minidemo A 
 

Zaal Naam Adres Plaats 
WM Witte Merel Liersesteenweg 25 Lint 
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Contactinformatie leiding 
 

Indien je afwezig bent, verwittig dan je hoofdleiding. Mis je een paar opeenvolgende 
lessen (omwille van blessure, ziekte…), neem dan contact op met je leiding, zodat je op de 
hoogte kan gebracht worden van eventueel intussen verspreide brieven of andere 
informatie. 
 
 

RECREANTEN 
Groep Training Contactpersoon Email GSM 

M-groep 

 

Woensdag Noor Verhaert noor.verhaert@gmail.com 0499/20.48.39 

S-groep 

 

Woensdag Noor Verhaert noor.verhaert@gmail.com 0499/20.48.39 

T-groep 

 

Woensdag Kato Hermans katohermans3@gmail.com 0468/26.78.46 

M-, S- & T-

groep 

Zaterdag Sien Schoepen sien.schoepen04@gmail.com 0492/50.15.32 

Jumpers 

 

Vrijdag Lotte Michiels lotte@jumpnjoy.be 0472/99.16.16 

Joyers 

 

Vrijdag Inne De Mot inne.demot@gmail.com 0465/12.37.60 

Volwassenen Maandag Lisa Mariën lisa@jumpnjoy.be 0498/53.85.74 

Hanna Peeters hanna.peeters@hotmail.com 0496/46.65.99 

Recrea+ 

 

Donderdag Lotte Michiels lotte@jumpnjoy.be 0472/99.16.16 
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COMPETITIE 

Groep Training Contactpersoon Email GSM 

Préwedstrijd Donderdag Jana Vander Veken Jana251202@outlook.com 0474/11.14.36 

Zaterdag Lies Van den 

Broeck 

vdbliesleo@gmail.com 0477/41.93.99 

Beloften   Woensdag Arina 

Dobrovolskaya 

arina.dobrovolskaya@hotmail.c 

om 

0492/95.82.68 

Zaterdag Jidske Bax jidske.bax@gmail.com 0496/32.35.60 

16+ Maandag Ans Cornelissens ans@jumpnjoy.be 0471/03.34.99 

Zaterdag Kitty Laerte   

Minidemo A Zaterdag Jidske Bax jidske.bax@gmail.com 0496/32.35.60 

Showteam B Maandag Yolien Geerts yolien.geerts1@gmail.com 0472/81.34.36 

 

 
Borsbeek – Lier 

Tel : 03/322.39.51 
info@becobis.be 

 

Kantoor Borsbeek 

Eugeen Verelstlei 54 

2150 Borsbeek 

Open op werkdagen van 8u30 tot 17u,   vrijdag tot 15u 

 

mailto:info@becobis.be
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Jaarkalender 
Ledenkalender Jump ’n Joy 2022-2023 

 
29/08/2022  Start competitie  

05/09/2022 Start recreanten  

10/09/2022 Touw- en kledijverkoop (14u - 16u) Park van Lint 

18/09/2022 Suikeren Zondag Lint 

23/09 - 24/09/2022 GEEN TRAINING (schoolfeest) MC 

26/09 – 2/10/2022 Vriendjestrainingen MC/WM 

08-09/10/2022 Trainingsweekend competitie Tongerlo 

15/10/2022 Quiz Jump ‘n Joy De Wilg Lint 

31/10-06/11/2022 GEEN TRAINING (HERFSTVAKANTIE)  

11/11/2022 GEEN TRAINING (Wapenstilstand)  

12/11/2022 Recreacup 1 (Recrea+) Kortenberg 

25/12/2022 GEEN TRAINING (Kerstmis)  

26/12-08/01/2023 GEEN TRAINING (Kerstvakantie)  

22/01/2023 PK I Masters (Préwedstrijd) Oudenaarde 

28/01/2023 PK B Masters Beloften Eppegem 

04/02/2022 PK C Masters Beloften Dendermonde 

05/02/2022 Recreacup 2 (Recrea+) Dendermonde 

11/02/2022 PK B/C Teams 16+ (o.v.) ??? 

20-26/02/2023 GEEN TRAINING (Krokusvakantie)  

25/02/2023 Inhaaltraining recreanten zaterdag MC 

26/02/2023 Azaleaslag MC 

05/03/2023 Challenge Day (Recrea+) Bierbeek 

13-19/03/2023 Button week WM/MC 

03-16/04/2023 GEEN TRAINING (Paasvakantie)  

15/04/2023  Inhaaltraining recreanten zaterdag MC 

17-22/04/2023 Fotoweek  

22/04/2023 GEEN TRAINING (Wafelenbak) MC 

22-23/04/2023 PK I Teams (Préwedstrijd) Deinze 

29-30/04/2023 PK B/C Teams Beloften Herenthout 

06/05/2023 Mini Democup A/B Dendermonde 

13/05/2023 Recreacup 3 (Recrea+) Eeklo 

22-28/05/2023 Laatste week training   

03-07/07/2023 Rope Fun kamp WM  

09-15/07/2023 Zomerkamp Dommelhof Pelt 
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Lidgelden 
 

Groep 1e lid van een gezin 

Recreanten €100,00 

Extra groep recreanten (M-, S- en T-
groep) 

€75,00 

Volwassenen €110,00 

Recrea+ €100,00 

Préwedstrijd €215,00 

Beloften en 16+  €235,00 

Showteam B €75,00 

Minidemo €115,00 
 
OPGELET: voor een volgende gezinslid én bij betaling vóór 01/08 krijgt u een 
korting van 10 euro. Dit bedrag wordt na betaling teruggestort op uw rekening. 

 
Rekeningnummer voor betaling van het lidgeld:  
BE45 1096 6715 1689 op naam van “Jump ’n Joy vzw” met in de mededeling de 
volledige naam en de groep van de springer. 
 
Verschillende ziekenfondsen geven een tussenkomst in het lidgeld van een 
sportvereniging.  Jump ’n Joy heeft hiervoor een eigen attest dat door elk 
ziekenfonds aanvaard wordt.  Bij het begin van het seizoen ontvangt u van ons 
automatisch zo’n attest.  Indien u er nadien toch nog één nodig hebt, dan kan u 
deze via onze website aanvragen. 
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Verzekering 
 
Jump ’n Joy is als club voor alle sportongevallen verzekerd bij Ethias via 
Gymnastiek Federatie Vlaanderen. 
 
In geval van een sportongeval, verwittig dan zo snel mogelijk de secretaris (Ivan 
Peeters) zodat die tijdig Gymfed Vlaanderen en Ethias op de hoogte brengt i.f.v. 
de opening van een dossier. 
 
Er zijn aangifteformulieren ter beschikking in de Jump ’n Joy kast in Mater Christi. 
Bezorg het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk na het gebeurde ongeval 
ingevuld aan de secretaris van Jump ’n Joy. 
 
 
Secretaris:   Ivan Peeters  

Spreeuwenlaan 3, 2540 Hove 
tel. 0499/59.56.59. 
secretariaat@jumpnjoy.be 

 

 
 

 

 
Garage Willy BVBA 
 

Duffelsesteenweg 144 
2550, KONTICH 
 

Tel: 03/457 77 77 
Fax: 03/451 36 83 
E-mail: willy@toyotabelgium.net 
URL: www.toyota.be/willy 
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Organogram Jump ’n Joy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Bestuur 
 
Het bestuur staat in voor het algemene bestuur van Jump ’n Joy vzw: 

- Administratie van de club  

- Opstellen en opvolgen van het budget 

- Organisatie van fondsenwerving  

- Opstellen clubkalender 

- Organisatie van de algemene vergadering  

- Contact met het SCT via de sportverantwoordelijke 

- Verzamelen en opvolgen coach-coaching systeem + evaluatie van de leiding 
in samenwerking met het SCT 

- Contacten met gemeentebesturen, Gymfed, andere verenigingen en 
zaalverhuurders 

- Opvolging organisatie evenementen  

- Opstellen en beheren Huishoudelijk reglement 

Bestuur  

SCT  Ouderraad  

Leiding  
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Voorzitter  Didier Cope  

  Beekvelden 7, 2840 Reet 
  info@jumpnjoy.be 
  0473/67.58.11   
   
Penningmeester  Ann Janssens 
  Guido gezellelaan 1, 2570 Duffel 
  financienjumpnjoy@gmail.com 
  0486/86.82.47 
 
Secretaris  Ivan Peeters 
  Spreeuwenlaan 3, 2540 Hove 
  secretariaat@jumpnjoy.be 
  0499/59.56.59 
 
Bestuurslid  An Van Eycken  

  An.vaneycken@proximus.be 
  0497/32.24.48 
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2. SCT (Sportcoördinatieteam) 
 
Het SCT staat in voor de sportieve leiding van de club : 

- Dagelijkse leiding en organisatie van trainingen en activiteiten 

- Opstellen van een uurrooster 

- Optimale samenstelling van de groepen (grootte en leeftijden)  

- Organisatie van de leidingsvergadering 

- Het doorgeven van sporttechnische informatie besproken door Gymfed 

naar de lesgevers 

- Evaluatie van lessen en de lesgevers via het coach-coaching systeem 

- Organisatie van opleiding voor de leiding en de juryleden 

- Administratie rond de wedstrijden 

- Contacten met alle leden, ouders en leiding 

- Schakel tussen leiding, bestuur en ouderraad 

- Organisatie van activiteiten zoals startdag, buttondag, Jumpodium, 

zomerkamp en gevorderdenkamp, seizoens-event, come and see-week 

- Ondersteuning van activiteiten t.b.v. ledenwerving  (initiaties, sportdagen, 

demo’s… ) 
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Het SCT, wat is dat? 
 

SCT, het SportCoördinatieTeam, van J’nJ staat in voor de dagelijkse leiding en 
organisatie van de trainingen en activiteiten binnen onze club. We zijn een 
aanspreekpunt voor alle skippers en ouders. We dragen de 
eindverantwoordelijkheid over de trainingen en evenementen. Zit je dus met 
vragen, bedenkingen, problemen, …  over trainingen, uurroosters, Jumpodium, 
kampen, seizoensevent, …  dan kan u steeds bij iemand van ons terecht. U kan 
een mailtje sturen naar sct@jumpnjoy.be en dan beantwoorden wij alle vragen 
met veel plezier. ☺ 
 
Wij ondersteunen ook onze leidingsploeg. We geven hen de kans om te groeien 
in het leiding-zijn door initiatorcursussen, jaarlijkse bijscholingen en ons eigen 
coach coaching-systeem aan te bieden. Zo proberen wij kwaliteitsvolle 
trainingen te garanderen waarin fun en leren hand in hand gaan.  
 
Verder vervullen we ook nog enkele administratieve taken zoals het opstellen 
van de uurrooster, vergaderen met leiding en bestuur, de website up-to-date 
houden, brieven opstellen... 
 
Kortom, wij proberen als SCT voor zo veel mogelijk JOY te zorgen zowel voor 
onze skippers, ouders als onze leiding! Samen met ons ervaren bestuur en onze 
ouderraad streven we er naar om zo onze club zo kwalitatief mogelijk draaiende 
te houden.  
 
We wensen jullie een spetterend springjaar, JUMP FOR JOY en tot binnenkort!  
 
Lieve groetjes  
Klaas, Naomi, Kyra en Inne 

 
Contactgegevens 
 
Klaas Van Mechelen  
0484/74.83.75 
 
Inne De Mot 
0465/12.37.60 

Naomi Van Brussel 
0479/09.39.06 
 
Kyra Cope 
0479/02.42.67 
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Ouderraad 
 

De ouderraad geeft ondersteuning aan allerlei activiteiten om zo het bestuur, 
het SCT en de leiding te ontlasten. Zij geven ook advies aan het bestuur rond 
communicatie en organisatie naar ouders en skippers. De ouderraad vergadert 
zo’n 4 maal per jaar 
 
Contactpersoon: 
Pat Van Mechelen – papa van Klaas  
Mail: patvanmechelen@scarlet.be  
GSM : 0497/87.64.59 

3. Leidingsvergadering 
 
Op regelmatige basis, en op uitnodiging van het SCT, komen alle lesgevers 
samen om afspraken te maken rond 
- de organisatie van de lessen 

- bijscholingen 

- opmaak van uurrooster 

- specifieke activiteiten zoals Jumpodium, kampen, kijkdag, buttondag… 

- evaluatie van de lessen en lesgevers 

- opvolging en evolutie van de skippers 
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Extract huishoudelijk reglement 

1. Communicatie  
Als club proberen we met onze leden en de ouders zo goed mogelijk te 

communiceren. Hiervoor gebruiken we verschillende kanalen: een kort briefje 

dat uitgedeeld wordt tijdens de trainingen, de nieuwsflash via mail, 

mededelingen via onze website of via sociale media. 

 

De leiding van elke groep zal ook regelmatig de meest belangrijke info aan jullie 

meegeven via een mailtje. Wil je dus optimaal op de hoogte zijn? Hou dan je 

mailbox best regelmatig in de gaten.  

2. Gedragscodes springers 

2.1 Kledij en materiaal 

- Een sporter is verplicht om degelijke sportschoenen met 

schokabsorberende zolen te dragen (geen simpele turnpantoffel dus): dit 

is nodig om de schokken op te vangen die anders veel te belastend zijn 

voor je spieren en gewrichten. 

- De rest van de kledij moet voldoende rekbaar zijn en niet hinderen om 

de verschillende oefeningen uit te voeren (geen jeans). 

- Juwelen zijn niet toegelaten tijdens de les (veiligheid). 

- Leden met lange haren zorgen ervoor dat deze netjes samengebonden 

zijn. 

- Jump ’n Joy kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gestolen of 

verloren voorwerpen. Het is aan te raden om alle persoonlijke spullen en 

kledij te voorzien van een etiket en waardevolle spullen thuis te laten. 

- Leden dragen zorg voor het materiaal en gaan bv. niet op handvaten 

staan. 

- Leg gebruikt materiaal steeds terug op de juiste plaats. 
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2.2 Verantwoordelijkheid 

Indien je voor een bepaalde tijd afwezig zal zijn voor de lessen, gelieve je leiding 
hiervan te verwittigen. Als recreatieve skipper heb je kennis van de regels en 
gedragscodes die gelden tijdens onze lessen. 

- Op het start uur van de les zijn de leden springklaar (binnenschoenen 

aan, sportkleren aan, haar vastgebonden, touwen bij de hand, ...) 

- Er wordt niet op de turntoestellen gespeeld. 

- Het podium is enkel om ons om te kleden en is geen speelruimte. 

- Geen frisdrank in de les, water is de beste dorstlesser. Bij voorkeur een 

drinkfles meebrengen i.p.v. plastieken flessen.  

- Knabbeltjes zoals koek en snoep zijn niet toegestaan tijdens de 

trainingen. Fruit is wel toegestaan. 

- Lege flesjes en papiertjes in de vuilbak gooien, halfvolle flessen terug 

mee naar huis nemen.  

- Het gebruik van smartphones en dergelijke is niet toegestaan. 

2.3 Respect 

- Sporters worden gevraagd om aandacht te besteden aan hun 

persoonlijke hygiëne.  

- Sporters gaan respectvol om met het materiaal.  

- Sporters mogen niet trainen als zij niet voldoende fit zijn.  

- Van sporters die medicijnen gebruiken (bijv. inhalator) wordt verwacht 

dat zij de trainer en/of het clubbestuur hiervan op de hoogte stellen. 

Indien de gebruikte medicatie op de dopinglijst staat, dient de 

wedstrijdsporter bij elke training/wedstrijd een bewijs van medische 

noodzaak bij zich te hebben. Meer info op www.dopinglijn.be. Voor een 

minderjarige recreatieve sporter is een doktersattest voldoende. 

- Sporters kunnen worden geschorst of, indien nodig, permanent worden 

uitgesloten als zij zich schuldig maken aan ongepast gedrag. Dit 

ongepaste gedrag omvat, maar is niet beperkt tot, pesten, beledigen, 

grof taalgebruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag, stelen, 

discriminatie, .... Tijdelijke of permanente uitsluiting kan alleen 

plaatsvinden als de vooraf vastgestelde tuchtprocedure is gevolgd. 

Discriminatie van kinderen uit minderheidsgroepen wordt niet 

geaccepteerd. 
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3.  Recreatieve springers  
Als nieuwe skipper mag je twee lessen gratis komen proberen. Vanaf de derde 
les is een inschrijving vereist.  

4. Wedstrijdspringers 
Je komt als wedstrijdskipper steeds uit de préwedstrijdgroep. De wedstrijd- en 
préwedstrijdleiding beslissen samen welke kinderen hiervoor in aanmerking 
komen. 

3.1 Aanwezigheden 

Een wedstrijdskipper moet 95% van de lessen aanwezig zijn. Indien je niet kan 
komen, meld je dit aan je coach. Persoonlijk, via sms en/of per mail. Indien je al 
vooraf weet dat je niet kan komen, meld je dit al aan je coach. Herinner 
hem/haar er een week op voorhand nog eens aan.  
 
Een demoskipper moet 100% van de lessen aanwezig zijn.  

3.2 Kampioenschappen 

Een wedstrijdskipper is verplicht om aan alle kampioenschappen deel te nemen 
die vooraf werden besproken met de coach. Indien je als teamlid niet aan de 
wedstrijd deelneemt door een niet aanvaardbare reden, kan je uit het team 
worden gezet. Hierover beslist de coach, het SCT en bestuur. 

3.3 Jurycursus 

In het jaar dat je 16 wordt, moet je deelnemen aan de jurycursus. Zo kunnen we 
de navolging van de juryleden verzekeren en zo de vele wedstrijden voor de 
juryleden verlichten.  

Indien je aan de jurycursus deelneemt, ben je verplicht aan de lessen en het 
examen deel te nemen. Als je door bepaalde redenen niet aan het gewone 
examen kan deelnemen, en niet slaagt voor het herexamen ben je verplicht de 
helft van de cursus terug te betalen of opnieuw te proberen. 
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5. Préwedstrijd 
 In deze groep zitten skippers die: 
- al minstens 1 jaar springervaring hebben en max. 11 jaar zijn bij inschrijving. 

- slagen voor de selectietesten. 

- héél gemotiveerd zijn. 

 
Om préwedstrijdskipper te blijven moet je: 
- 90% van de lessen aanwezig zijn. 

- slagen voor bepaalde einddoelen, aangepast aan de leeftijd. 

- aan de georganiseerde wedstrijden deelnemen. 

 
De préwedstrijd behoort tot de competitiewerking en zal ook deelnemen aan 
enkele georganiseerde wedstrijden.  
 

6. Gevorderden 
De gevorderdengroep is een groep voor skippers die graag meer springen dan 
enkel in de recreantengroep. Skippers in deze groep springen op een hoger 
niveau, eerder naar competitieve rope skipping gericht.  
Vermits deze groep enig niveau heeft, is het nodig dat je als skipper voldoende 
ervaring en springkwaliteiten hebt. 
 
Voor het seizoen 2021-2022  kan slechts een beperkt aantal leden zich 
inschrijven. Dit wil zeggen dat alle gevorderden, préskippers en 
wedstrijdskippers van het jaar 2020-2021 voorrang krijgen op gemotiveerde 

recreatieve skippers die extra willen komen trainen. 
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7. Gedragscodes Ouders 

7.1 Respect 

- Laat de coaching over aan de trainer. Indien u zich als ouder zorgen maakt 

met betrekking tot de coaching of ontwikkeling van uw kind wend u zich 

tot de verantwoordelijke trainer. Spreek de trainer hier bij voorkeur 

persoonlijk over aan. 

- Grensoverschrijdend gedrag van elke aard wordt niet aanvaard. Wees een 

voorbeeld voor uw kind.  

7.2 Verantwoordelijkheid 

- Als ouder laat je je kind niet achter zonder te controleren of de leiding 

aanwezig is. Het kan altijd gebeuren dat een leiding door onvoorziene 

omstandigheden niet in de zaal is. De club kan hiervoor niet 

verantwoordelijk gesteld worden.  

- Indien er problemen of speciale noden zijn bij jouw kind is het 

aangeraden dit te melden aan de leiding zodat zij hier indien nodig 

rekening mee kunnen houden (bv. vaak plassen, niet goed horen, astma, 

ADHD,… ).  

 

7.3 Administratief 

- Tracht als ouder regelmatig de uitgedeelde brieven door te nemen. 

Indien je kind voor een bepaalde tijd afwezig zal zijn, gelieve de leiding 

hiervan te verwittigen. 

- Als ouder zorg je ervoor dat alle wijzigingen in contactgegevens tijdelijk 

worden meegedeeld aan het clubbestuur en de verantwoordelijke trainer.  

- We vragen de ouders om de Jump ’n Joy website in het oog te houden, als 

ook de ontvangen mailtjes, om op de hoogte te zijn van de meest recente 

informatie.   

  



  19 

 

 

8. Privacyverklaring 
 

1. Algemeen 
 
Jump ’n joy vzw hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw 
persoonsgegevens. 
 
Deze privacyverklaring geeft helder en transparant informatie over hoe Jump ’n 
Joy met de persoonsgegevens omgaat. Er wordt alles aan gedaan om uw 
privacy te waarborgen en Jump ’n Joy gaat daarom zorgvuldig om met de 
persoonsgegevens.  
Jump ’n Joy houdt zich steeds aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook 
gekend als GDPR (General Data Protection Regulation) 

 

Dit betekent dat volgende richtlijnen moeten worden gevolgd: 
 

- Jump ’n Joy Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming 

met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De doelen en type 

persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; 

- De verwerking van uw persoonsgegevens zijn strikt beperkt tot die gegevens 

welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

- Uw uitdrukkelijke toestemming is vereist voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens. 

- De passende technische en organisatorische maatregelen werden en 

worden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens 

gewaarborgd is. 

- Er geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit 

nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

- Ervoor gezorgd wordt dat u op de hoogte bent en erop attent wordt 

gemaakt van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens én dat die op een 

respectvolle manier zullen worden behandeld. 
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Jump ’n Joy is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, 
vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via 
onderstaande contactgegevens: 
 

Naam club:  Jump ’n Joy vzw  
Adres: Waarloosstraat 20, 2547 LINT 
Emailadres:  vzwjumpnjoy@gmail.com 
Secretariaat : c/o Ivan Peeters – Spreeuwenlaan 3 - 2540 Hove - 
tel. 0499 59 56 59 
 

 
2. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt ? 
Jump ’n Joy verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van volgende 
doeleinden en rechtsgronden: 
 
- Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten, opleidingen & wedstrijden 

georganiseerd door of met medewerking van Jump ’n Joy (uitvoering van de 
overeenkomst) 

- Het versturen van nieuwsbrieven, relevante informatie en uitnodigingen 
(gerechtvaardigd belang) 

- Het bekomen van subsidiëring & financiering door de overheid (wettelijke 
verplichting) 

- Verzekeringstechnische administratie bij ongevallen (gerechtvaardigd 
belang) 

- Vrijwilligerswerk in het kader van evenementen of het faciliteren van de 
werking van Jump ’n Joy (gerechtvaardigd belang) 

- Deelname aan internationale wedstrijden & stages(gerechtvaardigd belang) 
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3. Welke gegevens worden verwerkt? 
Op basis van de hierboven vermeldde doelstellingen kunnen de volgende 
persoonsgegevens worden gevraagd, opgeslagen, verzameld en verwerkt. 
 
- Identificatiegegevens:  

Lid: Naam, voornamen, adres, geboortedatum telefoonnummer, e-
mail, rekeningnummer, gender 
Ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers: Naam, voornaam, 
adres, telefoonnummer, e-mail 

- Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid:  
identiteitskaartnummer, internationaal paspoortnummer, 
nationaliteit (indien nodig voor inschrijving internationale 
wedstrijden) 

- Persoonlijke kenmerken: 
(Sporttechnische) diploma’s 

 
4. Wie verwerkt de gegevens? 
De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties 
 

▪ Gymnastiek Federatie Vlaanderen 
 
5. Verstrekking aan derden. 
De gegevens die u aan Jump ’n Joy. verstrekt kunnen aan derden worden 
verstrekt indien dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de hierboven 
doeleinden. 
Zo worden onder meer de gegevens verstrekt aan een derde (verwerker) voor: 

 

▪ Ethias: Verwerking ongevalsdossiers 
▪ Lokale overheid: Het bekomen van subsidies 

 
- Er worden nooit persoonsgegevens verstrekt aan verwerkers (andere 

partijen) dan diegene waarmee Jump ’n Joy een verwerkingsovereenkomst 
heeft afgesloten. 

 
- In de verwerkersovereenkomst worden de nodige en afdwingbare afspraken 

opgenomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 
 
- De verstrekte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij 

dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is bv. In het kader van een 
politioneel of gerechtelijk onderzoek. 
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Tevens kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u 

hiervoor de toestemming geeft. Deze toestemming kan steeds worden 

ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de 

voorafgaande verwerking van die gegevens, voor de intrekking van die 

toestemming. 

 
- Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen die gevestigd zijn 

buiten de EU, uitgezonderd IOC, FIG, UEG, FIG-members & UEG-members 
voor deelname aan internationale stages & wedstrijden. 

 

6. Minderjarigen. 
 
- Jump ’n Joy verwerkt alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 

jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of 
wettelijke vertegenwoordiger. 

- Bij de inschrijving wordt aan de ouder of wettelijke vertegenwoordiger 
toelating gevraagd voor het publiceren van individuele foto’s op de website 
of op sociale media.  

- Door de aansluiting van een minderjarig lid bij Gymfed geven de ouders of 
de wettelijke vertegenwoordigers de formele toestemming aan Gymfed om 
bovenvermelde gegevens te verwerken. 

 
7. Bewaartermijn. 
Jump ’n Joy bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het 
doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  
Jump ’n Joy verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 
jaar.  
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8. Beveiliging van de gegevens. 
Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om 
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 
 

▪ Alle personen die namens Jump ’n Joy kennis kunnen nemen van uw 
gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding ervan. 

▪ Jump ’n Joy hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al 
deze systemen. 

▪ Als er aanleiding toe is zorgt de organisatie ervoor dat uw 
persoonsgegevens gepseudonimiseerd worden en/of dat er voor 
encryptie van uw gegevens wordt gezorgd. 

▪ Er worden back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te 
kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. 

▪ De genomen maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig 
bijgestuurd of verbeterd. 

▪ De medewerkers van Jump ’n Joy zijn geïnformeerd over het belang van 
de bescherming van persoonsgegevens. 

 
9. Uw rechten omtrent uw gegevens. 
- U heeft het recht op inzage, aanpassing of het wissen van de 

persoonsgegevens die Jump ’n Joy heeft ontvangen. Via het hoger vermeld 

adres kan u de organisatie contacteren. Het wissen van gegevens tijdens het 

lopende seizoen kan enkel indien dit de werking van de organisatie niet in 

het gedrang brengt. Indien dit het geval is, gebeurt dit onmiddellijk na het 

beëindigen van het seizoen.  

 
- Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens (of een deel ervan) door de federatie of een van haar 
medewerkers. 

 

- U hebt tevens het recht om de verstrekte gegevens door de federatie te 
laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht aan een andere partij. Jump ’n 
Joy kan vragen om u te legitimeren voordat er gehoor wordt gegeven aan 
voornoemd verzoek. 
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10. Klachten. 
 
- Mocht u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens dan 

wordt er aangeraden om onmiddellijk contact op te nemen met Jump ’n Joy. 
 
- U kan steeds een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit 

(GBA) 
 

Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 
 

11. Wijziging privacyverklaring. 
Jump ’n Joy kan de privacyverklaring steeds wijzigingen. De laatste wijziging 
gebeurde op 16/06/2020. 
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Verkoopprijzen uitrustingen 

 
Kledij 

 

Kledij Maten Prijs 
Witte/zwarte sport T-shirt 
kinderen 

5 - 13 jaar € 15,00 

Zwarte sport T-shirt dames XS - XL € 15,00 

Zwarte sport T-shirt heren S - XL € 15,00 

Trainingsvest met rits kinderen 128 - 156 € 30,00 

Trainingsvest met 
rits volwassenen 

34 - 42 € 35,00 

Lange trainingsbroek kinderen 128 - 156 € 30,00 

Lange 
trainingsbroek volwassenen 

34 - 40 € 30,00  

Zwarte short kinderen 128 - 152 € 20,00 

Zwarte short dames 34 - 42 € 20,00 

 
Contactpersoon :  
Elke Roeffaers        
Kinderstraat 34, 2547 Lint 
0496/93.53.23 
 
 

Wasvoorschriften 
U kan problemen van loskomende bedrukking zo veel mogelijk vermijden door 
de uitrustingen omgedraaid (binnenstebuiten) te wassen en te strijken. 
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Touwen 
Touwen Prijs 
Single rope touw (korte handvaten) € 5,00 

Single rope touw (lange handvaten) € 10,00 

Blokjes touw (korte handvaten) € 10,00 

Blokjes touw (lange handvaten) € 15,00 

Speedtouw ijzer (met handvaten) € 18,00 

Speedtouw plastiek (met handvaten) € 10,00 

Speedkabel (zonder handvaten) € 9,00 

 

Accessoires 

Item  Prijs 

Drinkbus Jump 'n Joy € 8,00 

Tote bag Jump 'n Joy € 5,00 

 
Contactpersoon :  
Rita De Backer 
Akkerstraat 12, 2540 Hove 
03 455 07 09  
debackerrita@yahoo.com 
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Beste ondernemer 

 
Wij reserveren hier graag plaats voor uw logo! 
 
Steun op deze wijze onze sportvereniging, 
Bereik jeugd en ouders uit onze regio, 
Verhoog uw naamsbekendheid en omzet. 
 
Contact:  
Didier Cope – info@jumpnjoy.be – 0473/67.58.11 
  

mailto:info@jumpnjoy.be
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Jump ’n Joy vzw 

Zetel: Waarloosstraat 20 , 2547 Lint 

Secretariaat: c/o Ivan Peeters - T. 0499/59.56.59 

www.jumpnjoy.be 

info@jumpnjoy.be 

Aangesloten bij Gymfed Vlaanderen 

Find us on 


