Welkom bij de wielerclub Wijnegem Bicycle Club vzw (WBC).
U bent net lid geworden van de club of u wenst dit te worden. Wel we zullen u in enkele regels
vertellen wat u van onze club mag verwachten en aan welke regels de leden gebonden zijn.
1. Aansluitingsprijs:
Het lidmaatschap van de club bedraagt € 30,-. Hierin zit geen verzekering begrepen. U dient
eerst in het bezit te zijn van een persoonlijke of familiale verzekering. (zie invulstrook als bijlage).
Indien je gezinsleden ook wil aansluiten, betaal je hiervoor € 10,- per persoon. Individueel lidgeld
voor jongeren < 21 jaar bedraagt € 10,Onze club is aangesloten bij de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB). Onze leden zijn echter vrij bij
deze organisatie aan te sluiten. Voordeel is wel dat in de € 32,-, die je betaalt als lidmaatschap van
deze bond, een verzekering voor lichamelijke schade is inbegrepen voor gans het gezin.
Bovendien is er een gratis pechverhelping inbegrepen ook voor het ganse gezin.
Betaling van lidgelden enkel d.m.v. overschrijving op rekeningnummer BE84068049124059 :
De cluboutfit is verplicht, en kan enkel na betaling van het lidgeld aangekocht worden.
De volledige outfit bestaat uit:
-

trui met korte mouwen
korte (zomer-)broek
tussenseizoens-trui met lange mouwen
lange (winter-)broek
windstopper
wintervest
regenvest

De prijzen van de volledige outfit, alsook van de afzonderlijke stukken staan vermeld op de
website.
Wanneer de volledige outfit wordt gekocht geldt het principe van de terugbetaling van 2,00 euro
per gereden rit in deze outfit (1 euro voor trui en 1 euro voor broek) met een maximum van 60,00
euro per jaar.
Voor bestelling en afhaling af te spreken met Hendrik Dieltiens, Voetbalstraat 37, 2110
Wijnegem. Tel: 03.353.15.32.
Voorzitter : VAN HONSTE André, Merksemsebaan 5, 2110 Wijnegem Tel:03-827.29.39
Secretaris : Paul van Dael, , J B Pittoorsstraat 31,2110 Wijnegem Tel 03- 353.88.56
Rekeningnummer : 068-049-1240-59 – Wijnegem Bicycle Club, Wenigerstraat 81 bus 8 – 2150 Borsbeek
E-mailadres secretaris: wijnegembicycleclub@telenet.be of wbc@telenet.be

2. Lidmaatschap:
Als lid van WBC krijg je iedere maand per mail het clubnieuws toegestuurd. In deze nieuwsbrief
staan naast de tochten die door de toeristenleiders zijn uitgekozen, mededelingen en nevenactiviteiten van de club.
Als lid van de VWB ontvang je zes tijdschriften “Vlaamse wielrijder & biker” in de bus. De
verzekering die in het inschrijvingsgeld begrepen is, dekt niet alleen ongevallen tijdens de
uitstappen met de club maar ook ongevallen die bijvoorbeeld op training zouden voorvallen. Je
kan punten vergaren in alle fietstochten die in samenwerking met deze bond worden
georganiseerd.
De club rijdt op zondagmorgen een door de toeristenleider uitgestippelde rit. Op zaterdag wordt
nu en dan een VWB semi- of klassieker gereden in clubverband. Het inschrijvingsgeld van VWBritten wordt soms door de club betaald. Dit geldt echter enkel bij gewone (dus geen klassiekers,
semi-klassiekers, toertochten) ritten die op zondag gereden worden in het kader van de gewone
rittenkalender van de club, aangegeven in het clubnieuws.
3. Clubindeling en bestuur:
De club is ingedeeld in een A1, een A2 en een B-ploeg. In de A1 ploeg zal de toeristenleider
bepalen welk tempo gereden wordt rekening houdend met de aanwezige leden. Hier wordt een
richtsnelheid gehanteerd van 32 à 33 km/ uur. Afhankelijk van de deelnemers en de
weersomstandigheden kan deze snelheid hoger liggen.
In de A2 ploeg zal het tempo max.28 km/u bedragen en bij de B-ploeg 25 km/u. Alles hangt
natuurlijk af van de weersomstandigheden.
Vòòr elke rit worden de namen van de leden genoteerd. Elke meegereden rit die aangekondigd is
in het clubnieuws telt mee voor het clubklassement. Het klassement verschijnt (met vermelding
van de naam van de leden) op de website. Om mee te tellen voor het clubklassement is minimum
aantal deelnemers 3 per ploeg.
4. Mededelingen:
- Het dragen van een valhelm is verplicht.
- Ook het naleven van de wegcode is verplicht. De toeristenleider bepaalt de route die
gereden wordt. Indien hij niet aanwezig is, zal een aan te duiden lid (ritpeter) deze taak
overnemen.
5. Persoonsgegevens en GDPR
Voor de goede werking en de juiste communicatie vragen wij aan onze leden enkele gegevens te
bezorgen. Hiervoor stellen we een “Aansluitingsformulier” (in bijlage) ter beschikking dat elk lid
ingevuld aan de voorzitter of de secretaris van de club bezorgt.
De manier waarop wij met de gegevens omgaan is beschreven in de privacyverklaring (GDPR) die
u kan terugvinden op onze website www.wijnegembicycleclub.be

BIJLAGE 1 : Aansluitingsfiche :

Voornaam :
Naam :
Adres :

Geboorteplaats, & -datum :
E-mail adres voor digitale communicatie :
Telefoonnummer :
Wie verwittigen bij ongeval (naam + tel) :
Rijksregisternummer :
Rekeningnummer :
Familiale verzekering :

Ik geef toestemming aan Wijnegem Bicycle club om mijn e-mailadres te gebruiken voor club
gerelateerde digitale communicatie
JA*

NEEN*

Ik heb de privacyverklaring op de clubwebsite gelezen, en weet dat ik bij vragen hierover terecht
kan bij het clubbestuur, en dat ik voor aangifte van een datalek gebruik kan maken van het
datalek-formulier, tevens te downloaden van de website
JA*

NEEN*

Ik begrijp dat in het kader van clubevenementen foto’s genomen worden voor gebruik op de
website of in de plaatselijke pers. Indien ik dat niet wens kan ik dat uitdrukkelijk melden.
JA, ik geef toestemming om foto’s waar ik herkenbaar op voorkom te gebruiken *
NEEN, ik geef geen toestemming om foto’s waar ik herkenbaar op voorkom te gebruiken *
Ik geef toestemming om mijn naam en telefoonnummer te vermelden in de ledenlijst die via het
clubnieuws aan de leden digitaal wordt bezorgd.
JA*

NEEN*

Ik verklaar hierbij kennis te hebben genomen van het clubreglement en de gedragsregels.

Datum & Handtekening:
(1)schrappen wat niet past.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijlage 2: W.B.C. gedragsregels op de fiets

We vragen de leden aandacht vragen voor volgende punten:
1. Respecteer steeds de wegcode. Zo de weg het toelaat met 2 renners naast elkaar rijden (niet
met 3man)
2. De 2 kopmannen vooraan moeten steeds op gelijke hoogte fietsen. De snelste kopman
moet zich schikken naar zijn collega kopman.
3. Nooit onnodig plots remmen of zwenken. In de groep steeds één lijn blijven.
4. De 2 kopmannen dienen steeds het peloton te verwittigen bij mogelijke obstructies of
putten in de weg .Roepen en de plaats van de hindernis met de hand aanwijzen.
Kopmannen zijn meerderjarig (18+).
5. Op bochtige wegen het tempo minderen, en na de bocht langzaam optrekken
6. Bij het naderen van een slechte weg of smalle fietspaden of een dorpskom vaart
verminderen, om risico's te vermijden Denk er aan , vanaf de derde rij ziet men niets van
het wegdek.
7. Voor rode lichten en voorrangswegen stoppen en nadien niet versnellen voor iedereen over
is. Stoppen en vertrekken op teken van de ritpeter.
8. Voor het bepalen van de snelheid, zie de algemene instructies of de aanwijzingen van de
Toeristenleiders.
9. Een valhelm is verplicht tijdens clubritten.
10. Vermijd om zonder handen te rijden.
11. Regelmatig de staat van de remmen en banden nazien.
12. Elk lid is verplicht een familiale verzekering te hebben.
13. Tijdens de clubuitstappen op zondag of zaterdag dient men de clubuitrusting te dragen.

De ritpeter, en met uitbreiding leden van het bestuur zorgen ervoor dat deze regels nageleefd
worden.
Secretariaat Wijnegem Bicycle Club
p/a Paul Van Dael,
J.B.Pittoorsstraat 31
2110 Wijnegem
033538856 – 0486258569
wbc@telenet.be

Privacyverklaring
Algemeen
Wijnegem Bicycle Club vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Wijnegem Bicycle Club vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
•
•
•
•
•
•

je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen
en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden
waarvoor ze worden verwerkt;
vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je
persoonsgegevens;
passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je
persoonsgegevens gewaarborgd is;
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden
waarvoor ze zijn verstrekt;
op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent
maken en deze willen respecteren.

Als Wijnegem Bicycle Club vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het
doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te
nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Wijnegem Bicycle Club vzw]
Merksemsebaan 5, 2110 Wijnegem
wijnegembicycleclub@telenet.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door Wijnegem Bicycle Club vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en
rechtsgronden :
-

om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Wijnegem Bicycle Club vzw en Vlaamse Wielrijdersbond
(uitvoering overeenkomst)
Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Welke gegevens verwerken we?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende
doelstellingen :
•
•
•
•
•

persoonlijke kenmerken : leeftijd, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke stand, nationaliteit, … )
rijksregisternummer
beeldmateriaal: (digitale) foto’s
fysieke eigenschappen: grootte, gewicht, onderscheidende fysieke kenmerken
opleidingen en vormingen

•

rekeningnummer en algemene bankgegevens

Wie verwerkt de gegevens?
De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties
- De secretaris van de club of één van de bestuursleden in zijn of haar plaats
- Verstrekking aan derden zijnde Vlaamse Wielrijdersbond en Gemeentebestuur Wijnegem (subsidieaanvraag)

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering
van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je
persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is,
zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze
toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de
verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is
gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Wijnegem Bicycle Club vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wijnegem Bicycle Club vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet
langer bij te houden dan 5 jaar waarna ze worden overgebracht naar het archief van de Heemkundige Kring Jan
Vleminck vzw ter bewaring. De heemkundige kring mag deze gegevens niet verwerken, tonen of delen, tenzij na
uitdrukkelijke toestemming van vzw WBC.

Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen
tegen onrechtmatige verwerking:
•
•
•
•
•

Alle personen die namens Wijnegem Bicycle Club vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via
het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.
Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door
één van onze verwerkers.
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan
een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde
verzoeken.
Tijdens door ons georganiseerde evenementen kunnen foto’s genomen worden die later op de website
(www.wijnegembicycleclub.be) kunnen geplaatst worden. Indien u dat niet wenst kan u dat aangeven, en zullen
wij hiermee rekening houden.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met
ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging privacyverklaring
Wijnegem Bicycle Club vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op18 april 2018

Aangifteformulier datalek
Dit formulier kwam tot stand in samenwerking met Scwitch en T&C Blue Horizon.
Vertrouwelijk document
Naam sportclub: Wijnegem Bicycle Club
Adres zetel sportclub : Merksemsebaan 5, 2110 Wijnegem
Contactadres en tel:
Algemene gegevens

Naam en Voornaam :
Functie:
Nummer computer :
Mailadres:
Telefoonnummer:
Gegevens mbt het incident

Datum van aangifte:
Tijdstip van aangifte:
Datum van voorval:
Tijdstip van voorval:
Geef een korte omschrijving van het voorval/incident (incl website naam, naam bestanden, mogelijke
betrokkenen,…):

Was je zelf getuige van het incident:
Waren er andere getuigen, zo ja,
wie:
Welk aspect was betrokken? (duid aan)

☐ laptop
☐ vaste computer
☐ diefstal
☐ fraude
☐ niet geautoriseerde toegang
☐ gebruikers
☐ leden

☐ telefoon
☐ kopieerapparaat
☐ fax
☐ email
☐ computer hardware
☐ internet download
☐ virus
☐ klanten

☐ andere:

Was er interne vertrouwelijke informatie bij betrokken?

Informeerde je volgende personen?

☐ neen
☐ ja
☐ bestuurder:
☐ verantwoordelijke GDPR:
☐ andere:

Had het datalek gevolgen voor betrokkenen?

Heb je de betrokkenen geïnformeerd?

☐ neen
☐ ja, omschrijf:

☐ neen, motiveer:

☐ ja, omschrijf:

naam
ingevuld
goedgekeurd

datum

