
Wedstrijdreglement - Maand van de Sportclub 

1. Inleiding 

Sportwerk Vlaanderen, Zuiderlaan 13, 9000 Gent organiseert een wedstrijd te promotie van de 
‘Maand van de Sportclub’. Bij deze wedstrijd worden onder de deelnemende sportclubs 3 halve 
dagen ‘Interactieve muur – Lü’ (twv €600) en een waardebon (twv €xxx), geschonken door Idema, 
verdeeld.  

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnamevoorwaarden voor de 
wedstrijd die Sportwerk Vlaanderen organiseert. 

 

2. Deelnamevoorwaarden 
a. Elke sportclub mag deelnemen aan de wedstrijd 
b. Een sportclub is vrij om verschillende keren deel te nemen 
c. De winnende sportclubs hebben geen bezwaar tegen het maken van sfeerbeelden 

(foto’s /(promotie)video’s) tijdens de overdracht van de prijzen. De sportclubs 
brengen de ouders hiervan op de hoogte. Deze sfeerbeelden zullen gebruikt worden 
door Sportwerk Vlaanderen in het kader van sportpromotie, bijvoorbeeld via hun 
website en sociale media.    

d. De deelnemende sportclub is geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan 
Sportwerk Vlaanderen voor de deelname aan deze wedstrijd. 

e. De sportclub die wint zonder te voldoen aan alle deelnamevoorwaarden verliest 
automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal. 

 

3. Wedstrijdverloop 
a. Trek een foto met de clubleden waarop je de woorden ‘We ❤ sport’ spelt 
b. Post die foto op de sociale mediakanalen van je sportclub, tag Sportwerk* & 

Idema** en gebruik volgende #’s: 
i. #maandvandesportclub 

ii. #welovesport 
iii. #maaktwerkvansport 

c. Vul het webformulier in en laad de foto daarin op 
i. Gegevens die worden verzameld via het formulier 

1. De naam van de inzender 
2. Mailadres inzender 
3. Naam van de sportclub 
4. Gemeente waar de club zich bevindt 
5. Contactpersoonsportclub 
6. Mailadres sportclub/contactpersoon 
7. Bevestiging kennisname van wedstrijdreglement 

d. De deelname is pas compleet als aan punt 3a, 3b & 3c wordt voldaan. 
e. Sportclubs kunnen deelnemen van 1 september tem 30 september 2022 
f. In de week van 1 oktober worden alle ingezonden foto’s beoordeeld door de jury. De 

jury bestaat uit leden van Sportwerk Vlaanderen & Idema. Zij bepalen de winnaars 
op basis van creativiteit. 

g. De winnaars worden ingelicht via mail voor 15 oktober. 

https://sportwerk.be/sportpakketten/lu-interactieve-speelwand?sportpakketten=lu-interactieve-speelwand
https://www.idema.com/nl-BE/idemasport/


h. In samenspraak met Sportwerk Vlaanderen, Idema & de winnende sportclub wordt 
een datum vastgelegd om de prijs te overhandigen. 

i. De overhandiging en ingebruikname van de prijs wordt vastgelegd op beeld die 
kunnen gebruikt worden ter promotie op de kanalen van Sportwerk Vlaanderen en 
Idema.  

4. Prijzen 
a. 1 sportclub wint de ingebruikname van de ‘Interactieve muur – Lü’ plus begeleider 

van Sportwerk Vlaanderen gedurende 4u inclusief op en afbraak en transport. 
Daarop ontvangt de sportclub een waardebon van IdemaSport twv €xxx die ze kan 
gebruiken om materiaal aan te kopen op de webshop van IdemaSport.  

b. 2 sportclubs de ingebruikname van de ‘Interactieve muur – Lü’ plus begeleider van 
Sportwerk Vlaanderen gedurende 4u inclusief op en afbraak en transport. 

c. De winnaars voorzien een ruimte die voldoet aan de opgelegde eisen van Sportwerk 
Vlaanderen 

i. De minimale afstand tot de wand waarop geprojecteerd wordt bedraagt 6 
meter. De minimale hoogte bedraagt 3,5 tot 5 meter. Het effect van het spel 
(klank en belichting) is beter wanneer de ruimte wat verduisterd wordt. De 
wand(minstens 6m) zelf moet redelijk vlak en egaal zijn van kleur. Zwart lukt 
absoluut niet, lichtbruin is mogelijk. 

d. De datum van de sessie worden in overleg tussen Sportwerk en de winnaar 
vastgelegd. 

5. Aansprakelijkheid  

Sportwerk Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of 
ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of 
deelname aan de wedstrijd of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen. 

 Sportwerk Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen meedelen en uitvoeren van 
de prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute gegevens opgaf bij zijn 
deelname. Bij onbereikbaarheid kan Sportwerk Vlaanderen de gewonnen prijs toekennen aan 
een andere sportclub, zonder enig verhaal.   

Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail 
communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook 
vanwege Sportwerk Vlaanderen.    

Indien Sportwerk Vlaanderen genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te 
trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Sportwerk 
Vlaanderen hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 

6. Persoonsgegevens 

De persoonsgegevens worden verwerkt conform de privacyclausule en het privacybeleid van 
Sportwerk Vlaanderen.  

Sportwerk Vlaanderen verwerkt de persoonsgegevens om de inschrijving voor de wedstrijd te 
voltooien. De ingevulde gegevens worden bijgehouden tot 3 maand na het evenement na het 
afsluiten van de wedstrijd.  Als je vragen hebt over de manier waarop we de gegevens verwerken, 
kan je contact opnemen met privacy@sportwerk.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we 
de gegevens verwerken, dan kan je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons 
beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://sportwerk.be/privacy/. 

mailto:privacy@sportwerk.be
https://sportwerk.be/privacy/


7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen 

Sportwerk Vlaanderen houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle 
voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade 
trouw behoudt Sportwerk Vlaanderen zich het recht voor de betrokken sportclub uit te sluiten van 
de wedstrijd en hem ook voor andere wedstrijden van Sportwerk Vlaanderen uit te sluiten. De uitslag 
van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. de uitslag en het 
verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd. Beslissingen tot aanduiding van 
winnaars zijn definitief. 

8. Het reglement  

Door deel te nemen aan de wedstrijd van Sportwerk Vlaanderen aanvaardt de deelnemer dit 
wedstrijdreglement en alle beslissingen die Sportwerk Vlaanderen in verband met de wedstrijd zal 
treffen. Alle of bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van 
reglement. Indien zulks vereist is, kan Sportwerk Vlaanderen dit algemeen wedstrijdreglement 
aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Sportwerk Vlaanderen en kan 
daar desgewenst worden afgedrukt. 

 

*Sociale mediakanalen Sportwerk: 

• Facebook: @SportwerkVl 
• Instagram: @sportwerk_vlaanderen 
• Linkedin: @sportwerk 
• TikTok: @sportwerk 

** Sociale mediakanalen Idema: 

• Facebook: @idemasport 
• Linkedin: @idemasport bvba 

 


