
 

 
Huisreglement De Panne 

 
 
De hoofdbedoeling van deze stage is om het nieuwe seizoen op een prettige en ontspannen 
manier voor te bereiden. Door de grote vakantie en de snelle competitiestart rest er weinig tijd 
voor de trainers en de speelsters om mekaar te leren kennen, en dat hopen we met deze stage 
wat op te vangen.  
 
Dames Basket Leuven heeft één van de grootste jeugdwerkingen voor damesbasketbal in 
België en we mogen daar best wat trots op zijn. Daarom vragen we jullie om de naam van onze 
club alle eer aan te doen en jullie steeds waardig te gedragen. 
 
Hieronder staan enkele leefregels om het kamp op een leuke en sportieve wijze te laten 
verlopen: 
 

o Zijn absoluut verboden: tabak, drugs (soft of hard) en alcoholische dranken. 
 

o Het plegen van diefstal of het aanzetten tot zal onvermijdelijk leiden tot de 
uitsluiting van de stage. 

 
o Pesten van anderen wordt niet getolereerd. 

 
o Bij inbreuken op bovenvermelde zaken worden de ouders van deze speelsters 

onmiddellijk verwittigd. Bij uitsluiting van de stage moet de speelster door de 
ouders opgehaald worden. 

 
o Douchen is verplicht na de laatste training van de dag. 

 
o Richtlijnen van de begeleiders en trainers worden steeds opgevolgd. 

 
o De lokale infrastructuur zal met respect behandeld worden. De (bewust) 

gemaakte schade zal steeds door de speelster of haar ouders vergoed worden. 
 

o Het is ten strengste verboden zich zonder de trainers of begeleiders buiten het 
domein van de J-Club te begeven. Elk ongeval dat zich op zulk moment voordoet, 
valt buiten de verantwoordelijkheid van de club. 

 
 
 
Onderstaande strook moet door de speelster en de ouders ondertekend worden en 
meegebracht worden op de dag van vertrek! 
 
 
 
 
Ondergetekenden, ouders van ………………….…………… , verklaren hierbij akkoord te gaan 
  
met bovenstaand reglement voor de basketstage De Panne. 
 
 
Datum:………………………… 
 
Handtekening Ouder : ……………………..Handtekening Speelster : …………….……….    

  Basketclub Dames Leuven V.Z.W. 
 Interleuvenlaan 62, 3001 Heverlee 

 
 


