
Regels korfbalweekend c.k.v. Dalto/BNApp.nl 
Een toernooi georganiseerd door c.k.v. Dalto/BNApp.nl gekoppeld aan een gezellig weekend uit is 
natuurlijk super leuk. 
Belangrijk is dat helder is welke verantwoordelijkheid een ieder heeft. 

Men moet zich hierbij realiseren dat het nimmer mogelijk is alle risico’s uit te sluiten; ongelukken 
kunnen gebeuren. Door goede afspraken (en de naleving daarvan), kunnen we proberen risico’s 

terug te dringen. In geval van een juridische toetsing van een ongeluk, zal een rechter altijd afwegen 
of ‘in redelijkheid alles is gedaan’ om een ongeval te voorkomen. Bij het maken van afspraken dienen 
we dat dus voor ogen te houden. 

Alleen bij kennis en onderschrijving van de regels kan een lid van c.k.v. Dalto/BNApp deelnemen aan 
een korfbalweekend. 
 

Verantwoordelijkheden begeleiding: 
- De begeleiding coördineert de organisatie en is contact persoon. 

- Bij elk weekend gaan minimaal twee volwassenen mee als begeleiders. Deze begeleiders hebben de 
eindverantwoordelijkheid voor de organisatorische gang van zaken tijdens het weekend. Zij zijn 
echter geen bewakers. Ze zijn wel beschikbaar voor het helpen omgaan met moeilijke situaties.  

- De begeleiding dient zelf als voorbeeld naar de deelnemers en zich verantwoordelijk te gedragen. 
- De begeleiding wijst deelnemers op het naleven van de regels van de organiserende vereniging en 
de eigen regels. 

 
Regels deelnemers: 

- Alle deelnemers zijn medeverantwoordelijk voor de gang van zaken; allen dienen naar vermogen bij 
te dragen aan het goede en plezierige verloop van de weekends voor zichzelf en voor alle overige 
deelnemers alsmede voor de begeleiders.  

- Alle deelnemers gaan respectvol met elkaar om , helpen elkaar waar dat kan en spreken elkaar aan 
op ongewenst gedrag. 

- Alle deelnemers blijven gedurende het weekend op het (sport)terrein waar de activiteit plaats 
vindt. 
- Alle deelnemers nemen kennis van en houden zich aan de regels van de organiserende vereniging. 

- Er wordt geslapen in tenten door jongens en meisjes. De begeleiders houden geen toezicht op de 
gang van zaken in de tenten. Ouders/verzorgers  zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij 
hun kinderen leren omgaan met hun seksualiteit en met de risico’s die daaraan verbonden kunnen 

zijn. 
- Bovenstaande geldt ook voor het gebruik van alcohol. 

- Drugs en verdovende middelen zijn ten strengste verboden voor iedereen.  
- Alle deelnemers gaan  zorgvuldig om met de spullen van een ander en stelen niet 
- Opzettelijk schade en/of letsel toebrengen aan personen,  tenten,  andermans eigendom of 

materiaal zal door de persoon  in kwestie zelf vergoed worden. 
- Bij overtreding van de regels en/of wangedrag zal de deelnemer door zijn/haar  ouders opgehaald 
moeten worden. 

 
Vriendelijke groet, 

Bestuur Dalto BNapp.nl 
 
Ondergetekende heeft kennis genomen van en onderschrijft de regels van het korfbalweekend: 

(Bij minderjarigen moeten deze regels ondertekend worden door een ouder/verzorger) 
Datum:        
Naam ouder/verzorger :    Naam deelnemer: 

Telefoonnummer : 
Handtekening ouder:     Handtekening deelnemer: 


