Huishoudelijk reglement
Apex Kart Club v.z.w.
1. Toetreden tot de vereniging
a. Toetreden tot de vereniging kan op elk moment door een inschrijvingsformulier in te
vullen en dit te bezorgen aan de werkende leden van de v.z.w. zijnde:
 Alexander Heremans
 Dries Bruyneel
 Erwin Hoefman
 Mikele Lemmens
 Pedro Guilherme de Almeida Carvalho
 Steven Peeters
 Tonny Schelfhout
b. De minimumleeftijd om lid te worden is vastgelegd op 14 jaar.
i. Personen jonger dan 18 dienen een schriftelijk akkoord te hebben van een
van de ouders of een voogd. Het volstaat dat de ouder / voogd het
inschrijvingsformulier mee ondertekent.
c. Wij leggen er als vereniging de nadruk op dat deelnemers van elk niveau welkom zijn
om lid te worden.
d. Na ontvangst van het lidgeld van €30,- is de inschrijving officieel en kan het lid
genieten van alle voordelen die onze vereniging voorziet voor onze leden. Voor dit
lidgeld krijgt het lid een T-shirt van de club, worden de resultaten bijgehouden en
wordt de deelnemer geklasseerd in de tussenstand van de Apex Trophy.
e. Het lidmaatschap is geldig voor 1 boekjaar (van 1 januari tot en met 31 december).
f. Wie het inschrijvingsformulier indient verklaart zich automatisch akkoord met ons
huishoudelijk en sportief reglement dat ingezien kan worden via de website of op
simpele aanvraag bij de bestuurders.
2. Voorwaarden voor deelname aan onze activiteiten
a. Reserveren is verplicht. Een week voor de wedstrijden wordt het aantal sessies
bepaald en vastgelegd bij de circuiteigenaar. Er kunnen vanaf dat moment geen
extra sessies meer gegarandeerd worden.
i. Piloten die gereserveerd hebben krijgen voorrang op deelname;
ii. Reserveren moet via onze website;
iii. Er kan niet gegarandeerd worden dat piloten die niet reserveerden en toch
opdagen kunnen deelnemen. In de mate van het mogelijke worden zij
toegelaten deel te nemen tot de voorziene sessies volzet zijn;
iv. Deelnemers die reserveren geven hun naam door en gaan ermee akkoord
dat we die gegevens verwerken en bewaren;
b. Niet-leden worden indien mogelijk toegelaten om deel te nemen aan onze
activiteiten maar kunnen niet genieten van de voordelen die onze vereniging
voorziet voor haar leden en hun resultaten worden ook niet bijgehouden.
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i. Niet-leden die deelnemen aan onze activiteiten dienen een
deelnameformulier te ondertekenen en verklaren zich daarmee automatisch
akkoord met ons huishoudelijk en sportief reglement;
ii. Personen jonger dan 18 dienen een schriftelijk akkoord te hebben van een
van de ouders of een voogd. Het volstaat dat de ouder / voogd het
deelnameformulier mee ondertekent.
c. Om deel te kunnen nemen dienen alle (financiële) verplichtingen volbracht te
worden.
d. Toelating tot deelname is onderworpen aan de eisen van de eigenaar van het circuit,
die bij een redelijk bezwaar de deelname steeds kan weigeren.
e. Deelname aan onze activiteiten is nooit verplicht. Wie zich inschrijft voor een
activiteit met beperkte plaatsen of waarvoor regelingen (bijvoorbeeld bestellingen,
reservaties, …) getroffen dienen te worden per deelnemer wordt geacht aanwezig te
zijn.
i. Bij herhaaldelijke ongegronde afwezigheid kan gevraagd worden betalingen
bij inschrijvingen op voorhand uit te voeren of kan het lid steeds als reserve
geplaatst worden voor activiteiten.
Wanneer een ongegronde afwezigheid schadelijke gevolgen heeft voor onze
club, dient het lid dat deze schade veroorzaakte op te draaien voor de
eventuele kosten.
f. Onze activiteiten zijn steeds gebonden aan de regels die opgelegd worden door het
circuit dat we bezoeken dewelke hierdoor steeds kunnen verschillen. Vlaggen en
beslissingen van marshalls dienen steeds gerespecteerd te worden. Bij onsportief
gedrag kan men sancties krijgen die kunnen gaan van waarschuwingen tot volledige
uitsluiting.
g. Elke deelnemer aan onze activiteiten, zij het een vast lid, een kandidaat-lid of een
occasionele deelnemer dient steeds aan de goede naam van onze club te denken.
Deelnemers die zich onacceptabel gedragen (hebben) kunnen uitgesloten worden
voor verdere activiteiten of kunnen het lidmaatschap ontzegd worden.
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3. Afstand van verhaal en vrijwaring
a. Door het bijwonen van en deelnemen aaneen evenement georganiseerd door Apex
Kart Club v.z.w, erkent en verklaart de deelnemer dit te doen geheel op eigen risico.
De deelnemer verklaart hiermee, in eigen naam en in naam van elke van zijn / haar
gezinsleden en erfgenamen, onvoorwaardelijk en definitief af te zien van elke vorm
van claim en recht tot schadeloosstelling ten aanzien van Apex Kart Club v.z.w. ter
compensatie van mogelijk geleden materiële schade of lichamelijke letsels, incl.
overlijden, ongeacht of deze het gevolg is en zijn van eigen schuld, fout,
onoordeelkundig handelen of nalatigheid. Deze vrijwaring geldt zowel ten aanzien
van Apex Kart Club v.z.w. als voor elke van de hieronder vermelde partijen welke
mogelijks zijn betrokken, rechtstreeks of onrechtstreeks:
i. Apex Kart Club v.z.w., zijn bestuurders, vrijwilligers, medewerkers,
personeel, onderaannemers, consultants, vertegenwoordigers of
hosts /hostessen;
ii. De instructeurs;
iii. Elk bedrijf of organisatie verbonden aan onze evenementen;
iv. De eigenaars, de uitbaters en personeel van het circuit;
v. Elke andere piloot welke aan deze wedstrijden deelneemt;
vi. Elke genodigde aanwezig op het evenement.
b. De deelnemer is zich er van bewust en aanvaardt dat tijdens circuit evenementen
georganiseerd door Apex Kart Club v.z.w., ongeacht of hij / zij deelneemt met een
eigen, een geleend of een gehuurd voertuig, hij / zij dit volledig doet op eigen risico.
Hij / zij verklaart ten aanzien van Apex Kart Club v.z.w. en elke hierboven vermelde
partij, onvoorwaardelijk en definitief af te zien van elke mogelijke vorm van
schadeloosstelling ter vergoeding van schade of gedeeltelijk tot zelfs totaal verlies
van het voertuig waarmee men aan onze evenementen deelneemt. Hij / zij verklaart
er zich van bewust te zijn dat ongevallen bij rijden op circuit niet worden gedekt
door de standaard ongevallenverzekering.
c. De deelnemer verklaart zich akkoord met de hierboven vermelde voorwaarden. Hij /
zij verbindt zich ertoe Apex Kart Club v.z.w. en de hierboven opgesomde
organisaties en personen te vrijwaren van elke vorm van schadeloosstelling ter
compensatie van geleden schade en letsels voortvloeiend uit de deelname aan de
wedstrijden, deze overeenkomst en de voorwaarden ervan.
d. De deelnemer verbindt zich ertoe, is akkoord met en aanvaardt volgende
richtlijnen :
i. Het op elk moment tijdens de wedstrijden volgen van de instructies en
richtlijnen gegeven door de organisatoren, instructeurs en
baancommissarissen; deze laatsten hebben het recht en de mogelijkheid om
deelnemers uit te sluiten van het verdere verloop van 1 of meerdere
wedstrijden en zelfs 1 of meerdere seizoenen, mocht die zich roekeloos en
gevaarlijk gedragen met het door de deelnemer bestuurde voertuig op het
circuit;
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ii. Racehelm – De deelnemer begrijpt dat een gesloten veiligheidshelm ten
allen tijde gedragen moet worden;
iii. Aansprakelijk te zijn voor de eventuele schade die de deelnemer zou
veroorzaken aan de infrastructuren en in het bijzonder aan huurkarts en de
vangrails;
iv. De deelnemer verklaart in eer en geweten niet te lijden aan hemofilie, geen
geschiedenis te hebben van of te lijden aan epilepsie, kleurenblindheid, of
elke andere mogelijke ziekte welke er toe kan bijdragen dat de deelnemer
beperkt zou kunnen zijn of zijn in het onderscheiden van kleuren en
kleurenvlaggen. Hij / zij bevestigt verder niet te lijden aan enig mogelijke
ziekte alsook geen medicatie, geestesverrijkende of verdovende middelen in
te nemen welke zijn / haar mogelijkheden tot een veilige deelname aan deze
wedstrijden negatief zou kunnen beïnvloeden.
v. De deelnemer is ervan bewust en aanvaardt het feit dat Apex Kart Club
v.z.w. geen enkele verantwoordelijkheid kan en zal dragen voor het mogelijk
verlies, diefstal of beschadiging van goederen – voertuigen en andere
goederen - welke naar de wedstrijden worden meegebracht.
4. Betalingen en terugbetalingen
a. Het lidgeld dient contant of via bancontact betaald te worden of dient gestort te
worden op rekeningnummer:
BE19 7340 4044 9312 met vermelding van de naam van de deelnemer.
i. Het lidgeld dient per boekjaar betaald te worden. Leden die uit de club
stappen of eruit gezet worden kunnen, ongeacht de reden, hun reeds
betaalde lidgeld niet recupereren.
ii. Mochten bepaalde activiteiten wegens onvoorziene omstandigheden niet
doorgaan kan er geen lidgeld gerecupereerd worden.
iii. Bovenop het lidgeld zullen deelnemers steeds het gevraagde bedrag voor
een bepaalde activiteit moeten betalen om deel te kunnen nemen.
iv. De wijze van betaling kan afhangen van het type activiteit en/of de locatie,
afhankelijk van de vraag van de kartings waar we boeken.
 Hetzij cash, op locatie en datum van de activiteit;
 Hetzij via overschrijving met een bepaalde datum
als deadline voor betaling op rekeningnummer:
BE19 7340 4044 9312.
b. Vooraf betaald inschrijvingsgeld van activiteiten wordt enkel teruggestort indien het
afwezige lid een gegronde reden heeft voor diens afwezigheid en de club de betaling
kan recupereren bij de bedrijven waaraan ze het geld schuldig was.
c. De wijze van betaling wordt per activiteit duidelijk gecommuniceerd via onze
Facebookpagina en website.
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5. Sportief reglement activiteiten
a. Per activiteit zal een sportief reglement opgesteld worden hetzij door de organisatie
van de wedstrijd, hetzij door een eventuele raceleiding, hetzij door de club zelf, wat
kan verschillen afhankelijk van de activiteit. Dit reglement zal uitvoerig uit de
doeken gedaan worden aan de deelnemers van de activiteit d.m.v. een briefing.
b. De resultaten van alle individuele, deelnemende leden zullen bijgehouden worden
door onze club.
c. Tijdens de Apex Trophy zullen punten uitgereikt worden op basis van de positie van
de rijders. Meer informatie kan u vinden in het sportief reglement omtrent de Apex
Trophy.
6. Prijzen
a. Onze vereniging zal prijzen trachten te voorzien en die wegschenken aan leden op
basis van hun prestaties.
7. Privacyverklaring
a. Doel van het verzamelen en bewaren van gegevens
Onze vereniging bewaart de gegevens van klanten, sponsors, leden en deelnemers
om overeenkomsten af te kunnen sluiten, facturen, wedstrijdresultaten en –
verslagen, klassementen en statistieken op te kunnen stellen en om hen te kunnen
contacteren omtrent wedstrijden, reglementswijzigingen en eventuele sancties.
b. Duur van bewaring van gegevens
Aangezien onze vereniging bij controle haar boekhouding gedurende 7 jaar voor
moet kunnen leggen en inschrijvings- en deelnameformulieren ter verantwoording
van bepaalde inkomsten dienen, worden deze gegevens gedurende 7 jaar bewaard.
c. Persoonlijke gegevens
Alle deelnemers dienen via een deelname- of inschrijvingsformulier volgende
gegevens in, die tenzij anders vermeld niet gedeeld worden (uitgezonderd bij
controle door overheden) en stemmen toe met de bewaring en verwerking ervan
en dat deze gegevens door onze vereniging bewaard worden, met onderstaande
redenen:
i. Voor- en familienaam
Deze gegevens zijn noodzakelijk om een overeenkomst te kunnen sluiten
omtrent (onder andere) het aangeven op de hoogte te zijn van onze
reglementen en het afstand van verhaal. Deze gegevens worden ook
gebruikt in wedstrijdverslagen, statistieken, klassementen en mogelijk ook in
de aftiteling bij filmpjes.
Deze gegevens worden verspreid via onze website en sociale media d.m.v.
het publiceren van onze klassementen, statistieken en mogelijk bij aftiteling
op filmpjes.
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ii. Geboortedatum
Deze data worden bewaard omwille van verzekeringstechnische redenen,
die stellen dat niet alle leeftijdscategorieën zonder meer deel kunnen
nemen aan onze activiteiten. Wij zijn vaak verplicht om deze gegevens mee
te delen met organisatoren van externe wedstrijden en eigenaars van de
kartcircuits.
Deze gegevens worden niet verspreid, tenzij via een algemene aanduiding
van leeftijd in onze klassementen en statistieken.
iii. Racenaam
Om de wedstrijdresultaten en klassementen correct op te kunnen maken
worden de racenamen die piloten gebruiken bewaard. Deze kan aangepast
worden als blijkt dat de gebruikte racenaam niet overeen komt met de
gebruikte naam op de wedstrijdresultaten.
iv. Adres
Adresgegevens zijn noodzakelijk om een overeenkomst af te sluiten. Deze
gegevens kunnen in uitzonderlijke gevallen door onze vereniging gebruikt
worden om deelnemers per post aan te schrijven.
v. Telefoonnummer
De telefoonnummers van onze deelnemers worden uitsluitend bewaard om
hen te kunnen contacteren i.k.v. deelname aan wedstrijden waarvoor de
persoon in kwestie zich ingeschreven heeft of waarvoor gereserveerd werd
om verdere, concrete afspraken te maken betreffende die wedstrijd.
vi. E-mailadres
Deze gegevens worden bewaard en door onze vereniging gebruikt om
deelnemers te informeren over reglementswijzigingen, hen uit te nodigen
voor evenementen of wedstrijden, hen op de hoogte te brengen van
eventuele sancties en dergelijke.
vii. Identiteitskaartnummer of rijksregisternummer
Deze gegevens worden louter ter controle van de identiteit gebruikt.
d. Website
Omdat wij de privacy van de bezoekers van onze website respecteren verzamelt
onze website geen gegevens van gebruikers tijdens het bezoek aan
apexkartclub.com
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e. Foto’s en filmmateriaal
Er zullen geregeld foto’s en filmopnames genomen worden die op sociale media
zullen verschijnen. Alle opnames zijn eigendom van Apex Kart Club v.z.w. om naar
believen te gebruiken.
Er kunnen beelden gemaakt worden door de vereniging om het goede verloop van
de wedstrijden te evalueren en deze kunnen ook gebruikt worden in compilaties en
promofilmpjes van Apex Kart Club v.z.w. Deze beelden zijn integraal eigendom van
Apex Kart Club v.z.w.
Er kan niet gegarandeerd worden dat er geen beelden van bepaalde personen
gemaakt worden. Piloten die liever geen beelden wensen kunnen dan ook niet
deelnemen aan onze activiteiten.
f.

Rechten
Personen wiens gegevens door ons bewaard worden hebben steeds het recht om
deze gegevens in te zien en deze te laten verwijderen.
Gegevens zullen na een redelijke termijn vanaf de datum van de aanvraag tot
verwijdering niet meer vermeld worden in onze databases, website en
klassementen.
Onze vereniging heeft weliswaar bepaalde gegevens nodig om eventuele
overeenkomsten te maken en resultaten op te maken. Deelnemers die ons toegang
tot die gegevens weigeren kunnen daardoor mogelijk niet langer deelnemen aan
onze activiteiten.
Klachten en aanvragen tot inzage of verwijdering kunnen gericht worden aan de
verwerker en toezichthouder van de gegevens.

g. Identiteit verwerker en toezichthouder
Tonny Schelfhout,
Voorzitter
Contact: apexkartclub@gmail.com
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Voorzitter

Raad van bestuur
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