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Algemene voorwaarden - seizoen 22-23 

De algemene voorwaarden gelden voor seizoen 2022-2023. 

Definities 

Stichting: Stichting Platform Limburg Handbal 2.0, statutair gevestigd op de 

Parijsboulevard 345, 6135LJ Sittard, KvK 41072503.  

 

Handbalschool Limburg: De activiteiten van Handbalschool Limburg worden georganiseerd 

op naam en voor rekening van Platform Limburg Handbal. Het betreft extra trainingen voor 

jeugdspelers van 10 tot 19 jaar voor talentherkenning en – ontwikkeling. Daarnaast zijn 

er opleidingsactiviteiten voor clubtrainers.  

 

Deelnemer: degene die zich via de deelnemersovereenkomst heeft aangemeld voor 

deelname aan het trainingsprogramma van de Stichting.  

 

Artikel 1 Deelname 

De Deelnemer verbindt zich voor een geheel seizoen aan de Stichting, eventueel na het 

volgen van enkele proeftrainingen. Dit gebeurt in overleg met de hoofdtrainer van de 

groep en de coördinator.  

 

Het seizoen loopt van september 2022 tot juli 2023. Voor de gedetailleerde weekplanning 

wordt verwezen naar de informatie per trainingsgroep op www.handbalschool-limburg.nl. 

 

Per 1 oktober 2022 wordt de dan ingezonden aanmelding beschouwd als formele 

deelname, waarbij accoord gegeven is voor de geldende afspraken, organisatorisch en 

financieel, en deze algemene voorwaarden. 

 

De deelname kan niet eenzijdig worden aangepast. 

 

Artikel 2 Deelnemersbijdrage en overige kosten 

De bijdrage voor deelname aan de programma’s voor het seizoen 2022-2023 varieert: 

 

Voor de kosten van de diverse programma’s wordt verwezen naar de actuele informatie 

op de website www.handbalschool-limburg.nl en de algemene informatie. In de totale 

bijdrage is een zwart trainingsshirt van Handbalschool Limburg inbegrepen.  

 

Naast de reguliere trainingen kan Handbalschool Limburg aanvullende activiteiten 

aanbieden. De kosten van aanvullende activiteiten zullen indien nodig bij de Deelnemer 

in rekening gebracht worden. Deelname aan aanvullende activiteiten gebeurt op 

vrijwillige basis en met toestemming van ouders/verzorgers.  

 

Artikel 3 Restitutie 

(Deel)Restitutie is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen na besluit van het 

management van Handbalschool Limburg, eventueel i.s.m. het stichtingsbestuur. Het 

management raadpleegt bij de besluitvorming minimaal de betreffende trainer(s) en de 

coördinator van de meisjes/jongens categorieën. (Deel)Restitutie vindt niet plaats als de 

Deelnemer EENZIJDIG stopt of dat de Deelnemer door omstandigheden (onder meer 

vakantie, wedstrijden eigen vereniging, kortstondige blessure) de reguliere trainingen 

misloopt. 

Artikel 4 Kleding 

De Deelnemer verplicht zich het voorgeschreven trainingsshirt van Handbalschool 

Limburg te dragen tijdens trainingen en activiteiten. Zolang dit shirt nog niet verstrekt is 

dient een zwart shirt gedragen te worden. De kosten van het trainingsshirt zit in de 
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deelnemersbijdrage. De Deelnemer kan in overleg met de trainer een nieuw (groter) shirt 

aanvragen aan het begin van het seizoen. Daarnaast vindt voor nieuwe deelnemers een 

bestelronde plaats in februari 2023. 

 

Artikel 5 Risico 

Deelname aan de trainingen en aanvullende activiteiten van Handbalschool Limburg 

geschiedt op eigen risico van de Deelnemer. 

 

Artikel 6 Testen en meetresultaten 

Er kunnen testen, coaching- en ontwikkelingsgesprekken plaatsvinden. De resultaten van 

alle gesprekken en/of testen zijn vertrouwelijk en worden alleen vrijgegeven aan 

betrokkene (lees: deelnemers, ouders/verzorgers). De Deelnemer bepaalt of de 

testresultaten binnen Handbalschool Limburg gedeeld kunnen worden bijvoorbeeld met 

de betreffende trainer(s).  

 

Artikel 7 Sportmedische begeleiding en prestatiegedrag 

Handbalschool Limburg zorgt voor sportmedische begeleiding tijdens de trainingen van 

de Toplijn. Bij de centrale trainingen is een fysiotherapeut aanwezig.  

 

In samenwerking met Team Limburg Sport worden tijdens het seizoen workshops voor 

de Deelnemer/ouders gegeven op het gebied van prestatiegedrag, voeding en mentaal. 

De Deelnemer van Handbalschool Limburg kan op basis van de talentstatus deelnemen 

aan deze algemene bijeenkomsten. Voor de Deelnemer van de NHV Toplijn zijn er 

aanvullend verplichte bijeenkomsten. Deze worden tijdig gecommuniceerd.  

 

Artikel 8 Bescherming persoonsgegevens en verklaring omtrent gedrag  

De Stichting houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). De 

gegevens van de Deelnemer worden slechts gebruikt voor het uitoefenen van de 

doelstellingen van de Stichting. De gegevens worden gebruikt voor selectierondes, 

ledenadministratie, NHV-Smartabase systeem, financiële administratie, activiteiten en 

communicatie met de ouders gedurende het seizoen. Gegevens kunnen ook gedeeld 

worden met samenwerkingspartners maar alleen na toestemming van de Deelnemer. Bij 

het accorderen van het aanmeldingsformulier geeft u de Stichting toestemming de 

gegevens uitsluitend te gebruiken ten dienste van de Deelnemer en de Stichting. 

Bij de Stichting zijn alle trainers en bestuurders verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag 

te overleggen. Daarnaast is de Vertrouwensmedewerker, Amanda Klein van Prettig 

Werken ingezet voor het behandelen van incidenten met betrekking tot ongewenste 

omgangsvormen en integriteitskwesties. Voor contactgegevens wordt verwezen naar 

www.handbalschool-limburg.nl.  

Artikel 10 Toestemming publicatie beeldmateriaal 

Tijdens trainingen en extra activiteiten worden regelmatig foto’s en soms ook video’s 

gemaakt. Ook de Deelnemer kan op deze foto’s en video’s te zien zijn. Beeldmateriaal 

dient voor bijvoorbeeld analyses van de techniek, promotiedoeleinden en/of een leuke 

herinnering voor de Deelnemer. Bij het accorderen van het aanmeldingsformulier kunt u 

de Stichting toestemming voor het gebruik van foto’s en/of video’s van de Deelnemer die 

door de Stichting, of in opdracht van de Stichting, gemaakt zijn. Indien er bezwaren zijn, 

kan dit aangegeven worden. Het kan voorkomen dat andere partijen foto’s maken tijdens 

wedstrijden of activiteiten. De Stichting heeft daar geen invloed of beperkt invloed op. 

Het is niet de bedoeling dat ouders in de zaal (op de vloer) foto’s maken (noch bij 

trainingen of toernooien). Indien u voor een bepaalde gelegenheid graag wilt fotografen 

kunt u zich hiervoor bij de coördinator of de trainer melden. 

http://www.handbalschool-limburg.nl/
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Artikel 11 Ontbinding 

De Stichting houdt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden in geval van 

wangedrag, zoals vastgelegd in de reglementen, werkafspraken en gedragsregels. 

Rechtstreekse ontbinding kan slechts plaatsvinden in het geval van ernstig wangedrag. 

Doorgaans zal eerst sprake zijn van waarschuwing die gecommuniceerd wordt met de 

Deelnemer en de ouders/verzorgers van de Deelnemer. 

 

Artikel 12 NHV Competitie en trainingen 

De Deelnemer dient lid te zijn bij het Nederlands Handbal Verbond. Deelname aan de 

competitie bij de verenigingen en daaruit vloeiende verplichtingen gaan voor activiteiten 

van Handbalschool Limburg. 

Artikel 13 Slotbepaling 

Daar waar deze algemene voorwaarden niet in voorzien, beslist de Manager 

Handbalschool Limburg in overleg met Bestuur Platform Limburg Handbal 2.0. 

 

 

 


