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Voorwoord 

 

Beste RSB’er, 

Er is in de afgelopen 15 RSB jaren onnoemelijk veel gebeurd, met steeds één 
constante: de nood aan communicatie, veel en herhaalde communicatie. Het 
boekje dat je nu in handen hebt, wil daar een ferme steen toe bijdragen. 

We willen je glashelder informeren over al wat er bij jouw rol binnen RollerSchool 
Brasschaat komt kijken, want geloof het maar, ook jij hebt een belangrijke rol binnen 

de club. 

Of je nu het schaatsende lid bent, de sporadische vrijwilliger, de sympathieke sponsor 

of elke week taxi speelt voor je kinderen, zonder al jouw inzet en engagement houdt 
het schaatsseizoen op, nog voor het begonnen is. 

Daarom vind je in deze brochure het clubreglement en een lijst met 85 vragen en 

antwoorden. Zij is je RollerSchool Brasschaat vzw survival kit. Een houvast tijdens wat 
ongetwijfeld weer een sportief en fun rolschaatsjaar gaat worden. Lees haar goed 

door, want we verwachten geen klein beetje van jou en/of van je schaatsende kind, 
net zoals je heel wat van je club mag verwachten. En dus is een beetje helderheid 

geen overbodige luxe. 

Ook dit jaar rekenen we op een engagement van elk lid en elke leidster. Je bewuste 
keuze deel uit te maken van de RSB-familie en de bereidheid door te bijten, er voor je 

hele groep te zijn, is een taak van alle leden. Uitgerekend op momenten waarop het 
wat moeilijk wordt, bouwen we samen aan dat ene moment waar het ons allemaal 

om te doen is: de show, hét moment waarop onze schaatsers zich de meest gevierde 
en bejubelde persoon ter wereld mogen voelen. 

Maar dat moment krijgt niemand zomaar cadeau, het moet verdiend worden, door 
ons allemaal. Ben jij echt bewust en geëngageerd bereid flink diep te gaan opdat je 
boven jezelf zou kunnen uitstijgen? Dan ben je welkom bij RSB. 

Met sportieve groeten, 
Het RSB Team  
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Clubreglement 

Officiële gegevens  

Naam: RollerSchool Brasschaat vzw (RSB vzw) 

Ond. Nr: BE 0892.575.786 
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Penningmeester 

 

 

Evi Van Herwegen 
Teamlid 
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Ledenverklaring 

Door zich aan te sluiten bij RollerSchool Brasschaat vzw (RSB) onderschrijft elk 

aangesloten lid en vrijwilliger ten dienste van de club, de inhoud van dit reglement.  

Deel I -  Algemeen 

Artikel 1 – Lidmaatschap 
Een persoon wordt pas als lid aanzien na het bijwonen van een infomoment, betaling 

van het lidgeld en het ondertekenen van het inschrijvingsformulier. Voor vrijwilligers 
volstaat de ondertekening van het inschrijvingsformulier. 

Artikel 2 – Zaalhuur & -indeling 
De club huurt de piste en stelt deze ter beschikking aan haar leden om er, onder 

begeleiding van hun respectieve leidsters, nieuwe schaatstechnieken aan te leren en 
balletten t.b.v. het jaarlijkse RSB Gala voor te bereiden. Het RSB Team heeft volledige 

zeggenschap over de praktische indeling van de piste. 

Artikel 3 – Gebruik piste 
De piste die door de club gehuurd wordt voor de trainingen mag alleen gebruikt 
worden door de aangesloten schaatsende leden. 

Artikel 4 – Aanwezigheid/gedrag tijdens de training 

4.1 Aanwezigheid tijdens training 

Tijdens alle trainingen horen alle leden de instructies van de leidsters en 

monitoren/monitrices op te volgen. Aanwezigheid tijdens de training houdt in: 

• Het engagement om de trainingen met regelmaat te volgen, behoudens ‘force 

majeur’. 

• Lessen niet vroegtijdig verlaten zonder voorafgaande verwittiging en toestemming 

van de leidster. 

• Min. 10 min voor de training aanwezig zijn zodat men op tijd op de piste staat. 

• Leden die meer dan 15 min. te laat komen moeten – indien minderjarig – samen 

met hun ouders verantwoording afleggen bij de trainster, zo niet kan hun de 
toegang tot de piste ontzegd worden. 

• Regelmatige afwezigheid of laattijdigheid kan gesanctioneerd worden met het 

schrappen van het lid uit één of meerdere balletten. 
 
Bij niet naleving van de instructies kunnen sancties opgelegd worden volgens het 

tuchtreglement (ref. Deel III: Tuchtreglement) 

4.2 Kledij tijdens training 

• Geen waardevolle voorwerpen dragen. Oorbellen, halskettingen, armbanden, 

horloges en ringen kunnen in elkaar haken en/of verwondingen veroorzaken 
tijdens het trainen zowel in groep als individueel. 

• Aangepaste schaatskledij is noodzakelijk om efficiënt te kunnen trainen. 

• Geen jeans en losse kledij. 

• Lange haren in een staart. 
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Opgelet: enkel water in plastic flessen toegelaten op de piste.  

4.3 Fairplay 

Het lidmaatschap van RSB veronderstelt: 

• Positieve ingesteldheid, fair-play, eerlijkheid en respect voor elkaar van alle 

schaatsers en vrijwilligers tegenover elkaar alsook tegenover de leidster en het RSB 

Team. 

• Respect voor de faciliteiten (bv. papieren zakdoeken, lege drankflesjes in de 

vuilbak) en respect voor het materiaal van de club en het Sportcentrum. 

• Respect voor andermans bezittingen in de omkleedruimte (dit geldt zowel tijdens 

de clubtrainingen, het RSB-gala als voor demonstraties of promo-evenementen en 

andere RSB-activiteiten). De club is niet verantwoordelijk voor schade, verlies of 
diefstal van persoonlijke bezittingen. 

• Schaatszakken, kledij e.d. dienen in de kleedkamers te blijven. Voor waardevolle 

voorwerpen voorziet het sportcentrum lockers in de hal (enkel te gebruiken tijdens 
de trainingsuren). 

 

Dit wordt ook verwacht van ouders, kinderen en/of begeleiders van leden en 
vrijwilligers.  

Bij niet naleving van deze instructies kunnen sancties opgelegd worden volgens het 
tuchtreglement (ref. Deel III: Tuchtreglement). 

Artikel 5 – Verlaten van de club 
Als een lid de club wenst te verlaten voor 1 november van het lopende seizoen zal het 

lidgeld pro-rata het aantal geschaatste maanden worden terugbetaald. Na deze 
datum zal geen lidgeld meer terugbetaald worden – ook niet bij uitsluiting t.g.v. een 

tuchtmaatregel (ref. Deel III: Tuchtreglement) 

Wenst een lid de club te verlaten na 1 november of wordt het daartoe gedwongen 
door uitsluiting, dan kan het bestuur de reeds gemaakte kosten (voor kleding, 

attributen, etc…) verhalen op het lid tot een maximum van EUR 200,00.  

Als een vrijwilliger de samenwerking met de club wenst op te zeggen, dient deze alle 

door RSB betaalde materialen terug te bezorgen in de staat waarin deze zich 
bevinden. 

Artikel 6 – Toegang voor niet-leden  
Ouders, kinderen en andere begeleiders of niet-leden worden niet in de zaal 

toegelaten, dit om de training niet te belemmeren. 

Artikel 7 – Gedrag buiten de training 

Elk lid of vrijwilliger zal zich zowel tijdens de trainingen als tijdens deelname aan gala's, 
demonstraties, promo-evenementen en andere RSB-activiteiten steeds onberispelijk 

gedragen tegenover publiek, leden, leidsters, aangestelde begeleiders, vrijwilligers, 
team- en bestuursleden zowel van de eigen club als van andere clubs. Hetzelfde geldt 
voor de ouders, kinderen en begeleiders van de leden en vrijwilligers. 
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Artikel 8 – Groepsindeling  
De groepsindeling voor trainingen en balletverdeling tijdens het RSB Gala wordt 

bekrachtigd door het RSB Team.  

Een lid dat zich benadeeld voelt, wordt aangemoedigd om zijn grieven en 

argumentatie mee te delen aan de artistieke leiding (RSB Team). Deze zal 
verduidelijking scheppen over de huidige situatie en in overleg met de rest van het 
RSB Team zoeken naar een compromis indien wenselijk/mogelijk. 

Artikel 9 – Kosten RSB Gala 
De kosten van de kledij, decor, belichting m.b.t. het RSB Gala worden volledig door 
de club gedragen. Al kan de club – in overleg met de ouders van het desbetreffende 
lid - een kleine inspanning vragen (bv. aankoop van confectie die ook na het Gala 

gedragen kan worden).  

Artikel 10 – Toestemming gebruik beeldmateriaal 
Elk lid/vrijwilliger (indien minderjarig: ouder of voogd) geeft expliciet toestemming en 
verleent medewerking aan de club: 

a. om in het kader van publiciteit m.b.t. de RSB activiteiten gefotografeerd en/of 
gefilmd te worden behoudens schriftelijk bezwaar. 

b. m.b.t publiciteit en overige overkoepelende promotionele activiteiten vanuit de 
organisatie behoudens schriftelijk bezwaar. 
 

Het RSB Team beroept zich op het recht van intellectuele eigendom / privacy / 
schending van de eerbaarheid en eigent zich het recht toe om iedere publicatie van 

beeld- of ander materiaal dat de club en/of haar leden in een slecht daglicht zou 
kunnen plaatsen aan te vechten. 

Artikel 11 – Copyright  

Alle teksten, foto's, tekeningen, data, software, benamingen, handelsnamen, 

domeinnamen, merken, logo's, attributen en andere bestanddelen geproduceerd 
voor RollerSchool Brasschaat (RSB) vzw zijn beschermd door intellectuele rechten en 
behoren toe aan de club. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord 

deze gegevens te reproduceren, aan te passen, openbaar te maken, te herverdelen 
of te versturen, te verkopen of anderzijds over te dragen of enige rechten hierop te 

verlenen aan derden.  

Artikel 12 – Afwezigheden 
De leden die deelnemen aan het RSB Gala zijn verplicht aanwezig op alle trainingen. 
Afwezigheid zal zo snel mogelijk op voorhand gemeld worden per e-mail op 

info@rolschaatsen.com. Een afwezigheid enkel doorgegeven aan de leidster en/of 

een medelid is niet geldig. 

Artikel 13 – Huisreglement Sportcentrum Peerdsbos 
Het lidmaatschap van RSB veronderstelt de naleving van het Reglement van 
Inwendige Orde van het Sportcentrum Peerdsbos. 

mailto:info@rolschaatsen.com
mailto:info@rolschaatsen.com
mailto:info@rolschaatsen.com
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Deel II -  Verzekering 

Artikel 14 – Algemeen  
De club verzekert al zijn leden via een gemeenschappelijke verzekeringspolis, voor 
lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid voor ongevallen op de piste. 

Voor vrijwilligers geldt deze verzekering wanneer zij een activiteit uitvoeren ten dienste 
van de club. Deze verzekering voldoet aan de eisen opgelegd door de decreten van 

het Vlaams Gewest. 

Artikel 15 – Verzekering leden 
Een lid is pas verzekerd na ontvangst van betaling van het lidgeld en de 
verzekeringspremie. 

Artikel 16 – Aangifte ongeval  
Bij een ongeval dient het betrokken lid de ingevulde ongevalsaangifte uiterlijk 8 

dagen na het ongeval te bezorgen aan het RSB Team. 

Artikel 17 – Lichte blessures 
Schaatsende leden en vrijwilligers worden aangespoord zich veilig en volgens de 
regels te gedragen. Een ongeval ten gevolge van ongehoord of brutaal gedrag zal 

niet worden terugbetaald door de verzekering. Er is geen extra terugbetaling als het 
lid in kwestie nog terugbetaald wordt door de mutualiteit. Er is altijd een franchise van 
70 euro ten laste van het schaatsend lid of zijn ouders of voogd. RSB vzw is enkel 

verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, voor zover deze het gevolg zijn van de 
reguliere uitoefening van de clubactiviteiten. 

Artikel 18 – Meer informatie 
Alle inlichtingen over de verzekering kunnen bekomen worden bij het RSB Team. 

Artikel 19 – Terugkeer na medische ongeschiktheid 
Alvorens terug deel te nemen aan de clubactiviteiten dient het lid een verklaring van 

medische geschiktheid voor te leggen. 

Deel III -  Tuchtreglement 

Artikel 20 – Toepassing  
Het tuchtreglement is van toepassing op alle aangesloten leden & vrijwilligers die zich 

ten dienste stellen van de club. 

Artikel 21 – Autonomie RSB Team 

Het RSB Team beslist autonoom en als geheel. Afzonderlijke RSB Teamleden kunnen 
nooit persoonlijk ter verantwoording geroepen worden voor een RSB-teambeslissing. 

Artikel 22 – Beslissingsrecht  
Onmiddellijke sancties kunnen tijdens trainingssessies uitgesproken worden door 

leidsters en/of aangestelde begeleiders. Andere sancties worden uitgesproken door 
het RSB Team nadat het betrokken lid of vrijwilliger of – in geval van minderjarigheid - 

zijn/haar ouders verwittigd en gehoord werden. 
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Artikel 23 – Sancties  
Het niet naleven door schaatsende leden of vrijwilligers van de instructies van het RSB 

Team, de aangestelde begeleiders en/of leidsters kan gesanctioneerd worden. 

Sanctie Wanneer Door wie 

Tijdelijke verwijdering van 
de piste voor de duur van 

(een deel van) de 
training 

Niet respecteren van de nodige 
tucht tijdens de oefensessies. 

Trainsters, 
aangestelde 

begeleiders, 
RSB Team 

Verwijdering van de piste 

voor de duur van één of 
meerdere sessies 

Herhaaldelijk niet respecteren van 

de nodige tucht tijdens de 
oefensessies. 

RSB Team 

Uitsluiting uit één of 

meerdere balletten 

Herhaalde afwezigheden op 

geplande trainingen, 
galavoorstellingen. 

Herhaaldelijk niet respecteren van 
de nodige tucht tijdens de 
oefensessies 

RSB Team 

Uitsluiting uit de club Herhaaldelijk niet respecteren van 
het clubreglement. 
Niet betaling van de vastgestelde 

bijdragen.  
Dringende redenen als diefstal, 

fysieke agressie, ongewenste 
intimiteiten, het opzettelijk in 

gevaar brengen van andere leden, 
vrijwilligers of publiek, openbare 
dronkenschap, gebruik en/of 

verkoop van verboden middelen, 
vandalisme. 

RSB Team 

Kostenverhaling* Toegebrachte schade aan 

clubmateriaal 
Afwezigheid bij een geplande 

galavoorstelling zonder tijdige 
verwittiging.** 

RSB Team 

 

Het RSB Team is verplicht om iedere genomen sanctie t.a.v. een minderjarig lid zo 

spoedig mogelijk mee te delen aan de respectieve ouders/voogd. 

* Kostenverhaal is afhankelijk van de reeds gemaakte kosten voor het komende gala 

(stoffen, werkuren, attributen…) 

** Onder “tijdige verwittiging” wordt verstaan: uiterlijk 1 december van het lopende 
seizoen. Vanzelfsprekend is dit niet van toepassing voor dringende medische redenen 

of ‘force majeur’.  
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Deel IV -  Begeleiding  

Artikel 24 - Definities 

• Leidster: een leidster die instaat voor het begeleiden van een individuele groep en 

door het RSB Team aangesteld wordt. 

• Coaches: assistenten van de leidster die door het RSB Team aangesteld worden 

Artikel 25 – Trainsters 
Begeleiding van de leden tijdens de groepssessies zal uitsluitend gebeuren door 
trainsters aangesteld door het RSB Team, ev. aangevuld met coaches. Het RSB Team 

bepaalt het maximaal aantal begeleiders per sessie, waaronder minstens steeds 1 
leidster. 

Artikel 26 – Privé-sessies 
Leidsters niet verbonden aan de club kunnen slechts op de piste toegelaten worden 

tijdens privé sessies mits expliciete toelating van het RSB Team. Deze toelating kan 
alleen gegeven worden als dit de lessen van de eigen leden niet in het gedrang 
brengt. 

Artikel 27 – Materialen 
De club stelt materiaal (attributen, video, projector, hifi-installatie…) ter beschikking 
van de trainsters, coaches en aangestelde begeleiders. Dit blijft echter eigendom van 
de club. Het RSB Team zal erop toezien dat dit materiaal op een omzichtige wijze 

gebruikt wordt. 

Deel V -  RSB Team  

Artikel 28 – Bezoldiging  
De functie van RSB Teamleden is onbezoldigd. 

Artikel 29 – Functies  
Het RSB Team bevat minstens volgende gemandateerde bestuursfuncties: voorzitter, 
secretaris, penningmeester.  

Artikel 30 – Geldigheid teambeslissingen 
Een teambeslissing is slechts geldig bij meerderheid van stemmen van het volledige 
RSB Team.  

Artikel 31 – Bepaling lidgeld 
Het RSB Team houdt zich eraan om het lidgeldbedrag kenbaar te maken ten laatste 
bij de start van een nieuw seizoen. 
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Artikel 32 – Uitgaven  
Uitgaven in het belang van de club kunnen door elk lid van het RSB Team gemaakt 

worden mits voorafgaandelijk akkoord door een meerderheid van het RSB Team, of in 
dringende gevallen, mits goedkeuring door minstens één ander RSB Teamlid. De 

bankkaart van de club wordt door elke gebruiker beheerd als een goede huisvader 
en dient enkel voor uitgaven ten dienste van de club. Zij mag ook enkel gebruikt 
worden door leden van het RSB Team, tenzij een derde persoon als vrijwilliger een 

betaling in opdracht van een RSB Teamlid uitvoert. 

De penningmeester behoudt het volledige overzicht over de financiële situatie van 

de club. Onkosten gemaakt door de RSB Teamleden en gemandateerde vrijwilligers 
in functie van de club (mits voorafgaandelijk akkoord van het RSB Team) worden 

uitsluitend vergoed op basis van de nodige bewijsstukken (facturen, kastickets…). 
Gelieve steeds de naam en het secretariaatsadres van de club te vermelden:  

 

RollerSchool Brasschaat vzw 
Schriek 347 

2180 Ekeren 
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RSB 85 vragen 

1. Wie zijn we? 

Het volledige RSB Team:  

   

 

Inge Verhas An Mees Ingrid Lammers Anita Van Mierlo 

   

 

Anja Gysen Nancy Van Ostaeyen Evi Van 
Herwegen 

 

 

Het Leidster Team: 

   < 

Britt Noens Chani de Blick Els Bresseleers Jade Van Gilst 

   

 

Larisa de Vries Yentl Leukemans Evi Van Herwegen Amber De Leenheer 

 

   

Amber Vandyck    
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2. Waarvoor staat de club? 

De visie van onze club luidt:  

RSB is fun! 

 

We zetten deze visie om in de praktijk aan de hand van onze mission statement die 
bestaat uit 4 puntjes:  

 

RSB doet leden boven zichzelf uitstijgen 

RSB wil die omgeving zijn waar haar leden vrij en 
ongedwongen ontdekken dat ze veel meer zijn dan ze zelf 

vermoeden. Het wil dat veilige, maar ook spannende nest zijn 
waar kinderen en volwassenen beleven hoe het voelt om 
jezelf en iedereen om je heen met verstomming te slaan. 

 

RSB maakt het onmogelijke mogelijk 

RSB wil denken in kansen en geloven in wat zou kunnen zijn. 

Dat is de enige manier die wij kennen om alle leden en 
vrijwilligers oprecht te respecteren. “Dat kan niet” motiveert 
ons. “Dat lukt nooit” doet ons groeien. “Vergeet het maar” is 

een vergeefse raad. 

 

RSB wil beroeren 

Het Gala gaat niet om techniek, niet om meer en beter, niet 

om scoren of om iets bewijzen. Het Gala wil enkel beroeren. 
Beroeren omdat je er deel van uitmaakt, op of naast de piste. 

Beroeren omdat je 2 uur lang vergat dat er een wereld is 
daarbuiten. Beroeren omdat de kinderen op de piste en de 

mensen in de zaal allemaal dezelfde lichtjes in hun ogen 
hebben. 

 

RSB maakt van jou de ster 

Wanneer een kind écht gelooft dat het de meest bijzondere 
persoon ter wereld is, dan pas komt het gala tegemoet aan 

zijn bestaansreden. Wanneer de toeschouwer dat ziet, proeft 
en voelt, zegt dat meer dan wij ooit in woorden kunnen 
gieten. 
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Lidmaatschap 

3. Hoe kan ik me als lid inschrijven? 

Om je als volwaardig lid te kunnen inschrijven, moet je 6 jaar 

worden in het jaar van inschrijving. 

Belangrijk om weten, is dat je pas kan inschrijven in de club 

nadat jij zelf (+18 jarigen) of iemand van je ouders, grootouders 
of verantwoordelijken (-18 jarigen) het infomoment heeft 

gevolgd die we in het begin van het seizoen organiseren. Je 

wordt pas als lid aanzien na betaling van het lidgeld en het 

invullen van het inschrijvingsformulier.  

Omwille van de huidige Corona-maatregelen zal er dit seizoen geen fysiek info-

moment zijn.  We voorzien wel een online info-moment.  

Om iedereen zijn volwaardig plekje op de piste te kunnen geven, is het 

maximumaantal leden vastgelegd op 85. Dit jaar is er opnieuw plaats voor 10 nieuwe 
leden, zonder schaatservaring. 

 

Nieuw vanaf dit seizoen: Engagement 

Bij de organisatie van ons evenement komt héél wat meer kijken dan je kan 

vermoeden.  Elk jaar opnieuw moet ons team op zoek naar ouders / vrijwilligers die 
ons bij talloze zaken willen helpen. 

Vanaf dit seizoen zal je je (kind) pas kunnen inschrijven, na opgave van (minstens) 1 
ouder die zich engageert voor minstens één taak uit de lijst zoals vermeld op het 
inschrijvingsformulier.  Enkel zo kunnen we bij RSB blijven doen waar we sterk in zijn: 

jouw kind laten schitteren!  

4. Hoe kan ik me als vrijwilliger inschrijven? 

Vrijwilligers kunnen zich eveneens aanmelden vanaf de eerste woensdag van 
september. Voor hen volstaat het invullen van het inschrijvingsformulier én het volgen 

van een (online) info-moment.  

Je registreren als vrijwilliger is belangrijk, want op deze manier ben je verzekerd als je 
voor RSB de handen uit de mouwen steekt. 

5. Waarom is het info-moment verplicht te volgen als 

voorwaarde voor lidmaatschap? 

Iedereen dient goed op de hoogte te zijn van de werking van de club alvorens zich 
aan te sluiten. Zo begint iedereen met dezelfde informatie. Goede afspraken maken 

goede vrienden. 
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6. Hoeveel bedraagt het lidgeld? 

€ 220 per lid (lidgeld + verzekering) 

Om geldig verzekerd te zijn, dienen leden die uit blessure of revalidatie komen, een 
verklaring van de huisarts af te leveren waarop wordt vermeld dat zij in staat zijn de 

sport te beoefenen.  

7. Wat is inbegrepen in het lidgeld? 

In het lidgeld zit inbegrepen: verzekering, gebruik van de piste en kleedkamers, 
groepstrainingen door leidsters, aangestelde begeleiders, coaches of RSB Team, 
eventuele extra workshops en schaatstrainingen gegeven door externen, 

thematrainingen in bepaalde dans, expressie… georganiseerd door de club. 

8. Hoe kan ik mijn lidgeld betalen? 

Het lidgeld wordt bij voorkeur via overschrijving op onderstaand rekeningnummer 
gestort. De inschrijving kan slechts gebeuren als het lidgeld op onze rekening staat, 

dus hou rekening met een mogelijke vertraging bij het overschrijven. 

RSB-rekeningnummer: BE91 7380 2305 2676 (KREDBEBB) 

TIP: Vergeet niet de naam van het schaatsend lid te vermelden! 

9. Zijn er andersoortige lidmaatschappen? 

Jazeker. Voor wie RSB een hart onder de riem wil steken en financieel een duwtje in 

de rug wil geven, zijn er volgende formules: 

o Erelid  €125 

o Sponsoring ( 69. Is er een portfolio met sponsor formules?) 
 

Spreek het RSB Team gerust aan om meer inlichtingen. 

10. Hoeveel moet ik bijdragen aan  

de kosten van het Gala? 

Niets, geen eurocent. Het lidgeld dekt de kosten voor de reguliere 

werking van de club. Het Gala wordt gefinancierd door de 
verkoop van tickets, programmaboekjes, door sponsoring en de 
vele helpende handen die het Gala voorzien van 

man/vrouwuren, materiaal en gratis verleende diensten. Wat in 
de praktijk betekent dat de club per lid op zoek gaat naar extra 

middelen om het Gala financieel rond te krijgen. Soms kan 
gevraagd worden een kleine bijdrage te doen. 
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11. Kan ik het lidgeld verspreid over het jaar betalen? 

In 2010 werden de boekhoudkundige regels vanuit de provincie aangepast waardoor 

iedere (sport)club alle huurgelden voor de sportzaal bij het begin van het seizoen 
dient te betalen. Daardoor is het helaas niet mogelijk om de betaling van het lidgeld 

te spreiden. 

12.  Kan ik een deel van het lidgeld  

recupereren via de mutualiteiten? 

Ja, dat kan. Afhankelijk van het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten kan je een 

deel recupereren per lidmaatschap, per jaar. De juiste documenten daarvoor kan je 
bekomen bij je mutualiteit. Vul ze in en wij tekenen en stempelen je bewijs graag af. 

13. Wat doe ik als er zich een ongeval  

voordoet tijdens het sporten? 

Bij een ongeval dient het betrokken lid de ingevulde ongevalsaangifte uiterlijk 8 
dagen na het ongeval te bezorgen aan het RSB Team. 

Per schadegeval is er een franchise van €50. 

14. Wat doen jullie in geval van een ongeluk? 

Op de piste is er bij de club steeds iemand aanwezig 

die minimaal is onderlegd in EHBO. In geval van twijfel 
omtrent de ernst van het letsel wordt de 

geblesseerde naar de spoedafdeling van het AZ 
KLINA (Augustijnslei, Brasschaat) of Kaai 142 (ZNA) 

(achter Kinepolis) vervoerd.  

In voorkomend geval word je als ouder/voogd 
vanzelfsprekend meteen op de hoogte gebracht. 

De groepspolis lichamelijke ongevallen werd onderschreven bij AG en is steeds ter 
inzage bij Ingrid ( 1.  Wie zijn we?). De polis wordt beheerd door APM Verzekeringen, 

Bredabaan 365, 2170 Merksem. 

15. Wegens omstandigheden moet ik mijn lidmaatschap 

stopzetten doorheen het jaar. Kan ik een deel van mijn 

lidgeld terugvorderen? 

Dat kan onder beperkte voorwaarden, in bedrag en tijd, die in het clubreglement 
staan toegelicht. Het is trouwens goed om weten dat de club het recht heeft om de 

kosten voor reeds gemaakte kledij te verhalen op een lid, wanneer het om andere 
redenen dan heirkracht (ziekte, ongeval, verandering van werk…) afziet om aan het 

Gala deel te nemen. 
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Communicatie en administratie 

16. Hoe kan ik RSB contacteren? 

Het volledige RSB Team kan steeds aangesproken worden tijdens de trainingen, of via 
mail op info@rolschaatsen.com. 

Schriftelijke correspondentie, uitgaande en binnenkomende facturen, 

verzekeringskwesties, kleine leveringen en dergelijke kunnen naar: 
 

RollerSchool Brasschaat vzw  
Schriek 347  
2180 Ekeren 

o E-mailadres:  info@rolschaatsen.com 
o De clubwebsite:  www.rolschaatsen.com 

o GIMME (volgende zondag training):  app.gimme.eu 
o RSB Leden Info:  www.facebook.com/groups/rsb.training 

o Facebook: www.facebook.com/RSBisFun 
o Instagram: www.instagram.com/rollerschool__brasschaat 

17. Waarvoor kan ik in de praktijk bij het RSB Team terecht? 

o Melding van afwezigheden  info@rolschaatsen.com 
o De balletten en choreografieën  Inge, An, Anja, Evi 

o Sponsormogelijkheden RSB Team 
o Technische aspecten van de show   RSB Team 

o Randactiviteiten, feestcomité  Nancy 
o Kaarten en arrangementen voor de show  RSB Team 

o Lidgelden, verzekeringskwesties e.d.  RSB Team 
o Groepsindeling  RSB-leidsters 
o Coaching   RSB Team 

o Melding van problemen  RSB Team 
o Bestelling onderdelen & aankoop schaatsen Anita 

 
TIP: Als je met een probleem zit, blijf er dan niet mee zitten. Ga er ook niet 

vanuit dat iemand anders (buiten het RSB Team) het voor jou oplost. 
Spreek een RSB teamlid aan, bel of stuur een mailtje naar 
info@rolschaatsen.com Kleine onuitgesproken frustraties leiden vaak tot 

onnodige conflicten. 
 

 
 
 

 

mailto:info@rolschaatsen.com
http://www.rolschaatsen.com/
http://isabel.rolschaatsen.com/
http://www.facebook.com/groups/rsb.training
mailto:info@rolschaatsen.com
mailto:info@rolschaatsen.com
http://www.rolschaatsen.com/
http://isabel.rolschaatsen.com/
http://www.facebook.com/groups/rsb.training
mailto:info@rolschaatsen.com
mailto:info@rolschaatsen.com
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18. Wie geeft er vast training bij RSB? 

Onze leidsters voor dit seizoen (in alfabetische volgorde): 

Senior leidsters: Amber De Leenheer, Amber Vandyck, Chani De Blick, Els Bresseleers, 
Jade Van Gilst, Larisa de Vries, Yentl Leukemans en Britt Noens (coachend).  

Aangevuld door interim leidsters & externe trainers. 

19. Wat is GIMME? 

GIMME (http://app.gimme.eu/) is de place-to-be om je zondag-trainingsschema te 
raadplegen. Deze tool is gemaakt voor en wordt gebruikt door 100’en 
sportverenigingen en scholen, nu dus ook door RSB. 

Na je registratie op GIMME krijg je een verificatiemail om je account 
te activeren. Vervolgens log je in met je opgegeven account en 

wachtwoord. Zoek naar organisatie “RSB” en schrijf je in op 
volgende kanalen: 

- Het persoonlijke kanaal van jezelf of je kind 

- Eventueel één van de vrijwilligersgroepen waarin je actief bent 
 

Belangrijk: vermeld in de ‘rol’ de naam van de schaatser(s) 
waarvoor je toegang vraagt tot het betreffende kanaal. Vergeet ook niet een 

duidelijke foto te koppelen aan je account. Dit maakt het voor ons nóg gemakkelijker 
om je aan te spreken op de training! 

Na verificatie heb je vervolgens toegang tot alle info die specifiek m.b.t. jezelf of kind 

wordt geplaatst op GIMME, waaronder je gepersonaliseerde trainingskalender.  

Ga zeker ook even langs de appstore/marketplace om de GIMME-app te 

downloaden op je smartphone waardoor je nog gemakkelijker toegang hebt tot je 

gepersonaliseerde trainingskalender. 

Vragen of hulp nodig? Vraag het even aan Anja of kijk op https://help.gimme.eu/ (of 

druk op als je ingelogd bent op je account) 

20. Ik ben mijn GIMME login vergeten, wat nu? 

Op het GIMME-platform kan je makkelijk je nieuwe paswoord aanvragen. 

21. Hoe zit het met de privacy van deze gegevens  

(GDPR wetgeving) ? 

Jouw gegevens zijn enkel en alleen bedoeld voor intern gebruik. Geen enkele derde 

partij (andere ouders, clubs, sponsors…) krijgt toegang tot deze gegevens. Je 
gegevens worden onder geen enkele voorwaarde doorgegeven, doorverkocht of ter 
beschikking gesteld. 

http://app.gimme.eu/
https://help.gimme.eu/
http://app.gimme.eu/
https://help.gimme.eu/
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De privacy statement van RSB kan je terugvinden op onze website 
(www.rolschaatsen.com) 

22. Hoe word ik op de hoogte gehouden door de club? 

Door info-momenten: bij de start van het jaar en in de aanloop 

naar het Gala zijn er formele bijeenkomsten waar essentiële info 

wordt verstrekt en waar er natuurlijk vragen kunnen worden 
gesteld. 

Omwille van de Corona maatregelen zullen deze fysieke 
bijeenkomsten tijdelijk vervangen worden door online info-

momenten.  

Via een e-mail: je ontvangt met onregelmatige regelmaat extra nieuws, 

aankondigingen e.d. per mail of via GIMME. Op voorwaarde natuurlijk dat je 

gegevens in GIMME en onze database kloppen. ( 19. Wat is GIMME?) 

Vragen over de gegevens die we over jou bijhouden, of wil je deze laten aanpassen? 

Vraag het eenvoudig via info@rolschaatsen.com 

Via de RSB Facebookpagina & Instagram: hier plaatsen we met regelmaat nieuwtjes, 

aankondigingen, evenementen enz…  Dit is geen formeel communicatiekanaal voor 

het melden van afwezigheden ( 25. Wat doe ik als ik/mijn kind  
onverwacht niet kan komen?) 

o Facebook: www.facebook.com/RSBisFun 
o Instagram: www.instagram.com/rollerschool__brasschaat 

 

Via de RSB Leden Info Facebookpagina: omdat er geen spiegels rond de piste staan 

bij RSB is het erg moeilijk om te zien of jouw beweging wel synchroon is met die van de 

andere balletleden. Daarom worden er geregeld video-opnamen gemaakt en op 
deze besloten groep (enkel voor leden) geüpload. 
www.facebook.com/groups/rsb.training 

Via de RSB Website: alle clubinfo, alle adressen, de jaarkalender alsook het 

persoonlijke trainingsschema van jou of je kind staan ter beschikking op 

www.rolschaatsen.com Maak er gebruik van! 

Maar vooral…door ons rechtstreeks aan te spreken in geval van twijfel, vraag, 

suggestie, idee, klacht, bedenking… ( 16. Hoe kan ik RSB contacteren?) 

RSB doet al het mogelijke om zo helder, snel en ondubbelzinnig te communiceren. De 
enige échte garantie die we u echter kunnen bieden, is dat fouten en misverstanden 

niet uit te sluiten zijn. Slechts één remedie: spreek er ons onmiddellijk op aan! Goede 
communicatie is en blijft tweerichtingsverkeer. 

http://www.rolschaatsen.com/
http://www.rolschaatsen.com/
http://www.rolschaatsen.com/
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23. Is er een jaarkalender beschikbaar? 

Ja, achteraan dit boekje én online op www.rolschaatsen.com 

Let wel, de gedrukte jaarkalender is onderhevig aan onvoorziene 
wijzigingen. Daarom verwijzen we je graag door naar de clubwebsite 

voor de meest recente versie. 

Nieuw sinds seizoen 2020-2021 is de mogelijkheid om de digitale RSB-jaarkalender te 
gebruiken door deze via deze link toe voegen aan je eigen kalender in vb. Gmail. 

Let wel: zondagstrainingen blijven zoals vorig jaar in GIMME!! 

 

Trainingen 

24. Is het mogelijk een proefles te volgen? 

Ja, dit jaar hebben we opnieuw plaats voor tiental nieuwe leden, zonder 

schaatservaring. 
Er zijn 2 proeflessen voorzien: 05/09/21en 12/09/21 telkens van 11 tot 12u. Vooraf 

inschrijven is verplicht via info@rolschaatsen.com (zie ook onze website hieromtrent). 
 
Schaatsers met ervaring in het kunstrolschaatsen kunnen een mail sturen naar 

info@rolschaatsen.com met details omtrent je schaatservaring zodat we je 
schaatsniveau op een correcte manier kunnen inschatten. 

 
Wat niet kan, is op eigen initiatief en risico andere gezinsleden, klasgenootjes etc. in 

de vrije zone laten trainen. De piste is gereserveerd voor leden die middels de betaling 
van hun lidgeld op naam recht hebben op het gebruik van de zaal.   
Ook omwille van de Corona maatregelen m.b.t. trainingsbubbels kan hier niet van 

afgeweken worden. 

25. Wat doe ik als ik/mijn kind  

onverwacht niet kan komen? 

Zodra je weet dat je niet kan komen, stuur je asap een mail naar 

info@rolschaatsen.com ( 16.  Hoe kan ik RSB contacteren?) met 

vermelding van de reden van je afwezigheid. 

Je (nakende) afwezigheid mondeling melden aan een leidster, via 

een medelid of RSB-teamlid op een training geldt niet als wettiging 

zonder een mail naar bovenstaand adres. Ook Facebook is niet het 

juiste kanaal om afwezigheden te melden. 

https://calendar.google.com/calendar/b/1?cid=YnJhc3NjaGFhdC5yb2xsZXJzY2hvb2xAZ21haWwuY29t
mailto:info@rolschaatsen.com
mailto:info@rolschaatsen.com
mailto:info@rolschaatsen.com
https://calendar.google.com/calendar/b/1?cid=YnJhc3NjaGFhdC5yb2xsZXJzY2hvb2xAZ21haWwuY29t
mailto:info@rolschaatsen.com
mailto:info@rolschaatsen.com
mailto:info@rolschaatsen.com
mailto:info@rolschaatsen.com
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26. Kan ik op voorhand op de piste en/of na de training 

van mijn groep op de piste blijven? 

Op woensdag en zondag wordt iedere groep geacht op de 
piste te staan vanaf het afgesproken uur, maar ook om de 

piste te verlaten op het einde van de training. Zo blijft de piste 
steeds ter beschikking voor diegenen die effectief dienen te 

trainen op dat moment. 

Zie ook het op dat moment geldende circulatieplan van 
Sport Vlaanderen (Corona-beleid).  

 

27. Is er een planning van de trainingen? 

Het RSB Team maakt naar best vermogen een planning voor trainingen en balletten 
die een maand vooruitblikt. Deze planning vind je op de clubwebsite of in persoonlijke 

formaat op GIMME. ( 19. Wat is GIMME?) 

Ze houden daarbij graag rekening met vakantieplanningen, communievieringen en 

dergelijke voorzienbare belemmeringen. Dat kan enkel en alleen als jij hen van je 
afwezigheid of dat van je kind op de hoogte brengt VÓÓR de nieuwe planning wordt 
meegedeeld. Doe dit zo snel en consequent mogelijk via info@rolschaatsen.com 

Het gebeurt nog te vaak dat ouders pas tot de conclusie komen dat hun kind niet 
naar een geplande ballet-training kan komen omwille van bv. een weekendje 

vakantie dat al maanden geboekt was. De planning kan geen rekening houden met 
afwezigheden die je niet hebt doorgegeven. ( 51. Hoe zit het met afwezigheden en  
het mogen meerijden van balletten?) 

28. Hoe zit het met kleding, haardracht, juwelen & GSM’s? 

Op de piste mag er niet worden geschaatst in gewone kledij. Je dient te trainen in 

makkelijke kledij die toelaat iedere beweging uit te voeren (dwz jogging, legging, 
(RSB) t-shirt, schaatsrokje, schaatskleedje. Andere kledij wordt niet toegestaan (zoals 

jeans, coltruien, grote sjaals, e.d. ) 

Het haar dient netjes in een staartje te worden gedragen of vast te worden gestoken 

met speldjes. Je weet dat het haar goed zit, wanneer je er de volledige training met 

je handen kan afblijven. 

http://isabel.rolschaatsen.com/
http://isabel.rolschaatsen.com/
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Juwelen zoals oorbellen, armbanden, horloges en grote ringen kunnen lelijke 
verwondingen opleveren. Daarom zijn ze op de piste niet toegestaan. Laat ze thuis, 

geef ze in bewaring bij ouders of leg ze op de tafel bij de muziek. 

Ook het gebruik van GSM op de piste is niet toegestaan. Alle 

smartphones, GSM’s en andere mobiele communicatiemiddelen 

dienen ofwel in bewaring te worden gegeven aan ouders of bewaard 
in een locker. RSB is niet verantwoordelijk voor schade, verlies of 

diefstal van persoonlijke spullen. 

29. Kan ik een training als toeschouwer bijwonen? 

Zowel op woensdag als op zondag wordt er zonder toeschouwers getraind. Dit om de 
efficiëntie en effectiviteit van de trainingen zoveel mogelijk te garanderen. 

Indien gewenst kan de training vanuit het cafetaria gevolgd worden. 

30. Waar blijf ik met mijn gerief en  

kledij tijdens de trainingen? 

Er worden geen sportzakken, handtassen en kledij toegelaten in de sporthal. 

Ofwel blijft kledij in de kleedkamers, bij mama en papa ofwel kan je ze opbergen in 

de daarvoor voorziene lockers. Deze lockers zijn bestemd voor gebruik tijdens de 
trainingen, niet voor een heel seizoen.   

Kleedkamers zijn beschikbaar op basis van de geldende Corona-maatregelen. 

31. Hoe verlopen de woensdagtrainingen? 

De woensdagtrainingen verlopen afhankelijk van de groep waarin jij of je kind zit. Je 
(kind) traint soms samen met andere groepen op de gehele piste. Je groep traint op 
de aangewezen plaats op de piste. 

De training op woensdag gebeurt in 3 shiften. Welke groep op welke moment traint is 
terug te vinden op de website onder de FAQ “Waar en wanneer traint RSB?”. 

32. Hoe verlopen de zondag trainingen? 

De zondag trainingen zijn vooral voor het aanleren van balletten. Ook dit seizoen is 

zijn er extra technische training voorzien op zondag.  

Hou er rekening mee dat je (kind) dus iedere woensdag voor de groepstraining en 

vrijwel iedere zondag voor technische trainingen en/of balletten op de piste wordt 
verwacht ( 51. Hoe zit het met afwezigheden en  
het mogen meerijden van balletten?) 

De precieze trainingsmomenten voor jouw groep vind je op GIMME: app.gimme.eu 
( 19. Wat is GIMME?). 
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33. Is er mogelijkheid tot privé training? 

Nee. RSB streeft ernaar in groep en gezamenlijk te leren rijden. We verwachten van 

ieder groepslid zich naar behoren te gedragen voor de goede sfeer in de groep en 
er voor elkaar te zijn. 

34. Is eigen eten en drinken toegelaten op de piste? 

Volgens het huishoudelijk reglement van het Sportcentrum is er geen 

eten of drinken toegelaten, anders dan water in plastic flessen. 

35. Hoe zit het met sancties en dergelijke? 

Goede afspraken maken goede vrienden, maar soms wil het al eens fout lopen. Als 
er iets is wat we hopen nooit nodig te hebben, dan zijn het de middelen en 
maatregelen die in het clubreglement vermeld staan om conflicten te beslechten. 

In het clubreglement staan de sancties en procedures vermeld voor die momenten 
wanneer het fout zou lopen door buitensporig gedrag, diefstal, vandalisme, ongepast 

gedrag, veelvuldige afwezigheid, etc. 

Lichamelijk geweld en/of pestgedrag wordt onmiddellijk aangepakt. Merk je dat 

iemand uitgesloten, vernederd of gepest wordt? Direct melden, wij doen er alles aan 
om met respect met mekaar om te gaan. ( 16. Hoe kan ik RSB contacteren?) 

 

Schaatsmateriaal 

36. Kan ik schaatsen lenen of huren? 

RSB heeft jammer genoeg geen schaatsen te leen of te huur.   

37. Kan ik mijn schaatsen verkopen via RSB? 

Nee. We raden aan deze gewoon in de RSB Leden Info facebook groep te koop aan 
te bieden.  

Vermeld hierbij duidelijk volgende informatie: leeftijd van de schaatsen, laatste 

onderhoudsbeurt, eventuele nieuwprijs, vervangen onderdelen, extra’s (bv. soort 
wielen, …) en uiteraard ook de maat. Aankondigingen die daar niet aan 

beantwoorden, zullen door RSB worden verwijderd. 
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38. Waar kan ik schaatsonderdelen kopen? 

Wij hebben een kleine stock aan reserve-onderdelen (rollagers, wielen, 

stoppers...) voor depannage. Wil je zelf onderdelen bestellen, dan kan je je bestelling 
eveneens doorgeven aan Anita. Per bestelling worden er 2€ verzendkosten 

aangerekend. 

39. Waar kan ik nieuwe schaatsen kopen? 

De aanschaf van nieuwe schaatsen is best een fikse investering. Afhankelijk van het 
merk en de kwaliteit dien je rekening te houden met een aanschafprijs tussen de €150 
en €300.  

RSB bestelt rolschaatsmateriaal bij Skaters World GmbH. Je kan via Anita bestellen of 
zelf een bestelling plaatsen. Skaters World biedt nieuwe kwaliteitsvolle schaatsen en 

reserveonderdelen aan tegen gunstige voorwaarden.  

Weet je echt niet waar beginnen, vraag dan gerust raad aan je leidster of het RSB 
Team. 

40. Op welke punten moet ik mijn schaatsen controleren? 

Rolschaatsen krijgen heel wat te verduren en dienen regelmatig 
gecontroleerd te worden op enkele cruciale punten: 

Rollen de wieltjes nog vlot of haperen ze? Haperende wielen 

kunnen wijzen op versleten kogellagers. Vervang ze tijdig alvorens 
ze blokkeren. Een blokkerende kogellager kan een lelijke valpartij 

veroorzaken. 

Is er zichtbare slijtage aan de verbindingen tussen de assen en 

het onderstel? Onmiddellijk laten vervangen! De assen of zelfs de 

brug waarop de assen steunen, kunnen doorbreken. Dit is ronduit gevaarlijk. 

Hoor je een ratelend geluid tijdens het schaatsen? Meer dan waarschijnlijk heb je dan 

een zogenaamd “plat kantje”. Door het ongelijk afslijten van één of meerdere wielen 

hoor je een onaangenaam, maar verder ongevaarlijk geluid. De vervanging van je 
“platte” wiel komt je comfort ongetwijfeld ten goede. 

Zit er een schroef los? Klinkt een beetje dom, maar we menen het echt. Het onderstel 

van je schaats zit veelal met enkele schroeven verankerd in de onderkant van je 

schaats. Deze schroeven moeten te allen tijde stevig vastzitten. Soms kan er een moer 
lossen en bij ergere slijtage zit er op de schroef zelf speling. Onmiddellijk laten 
herstellen. Dit om erger te vermijden, zowel naar kosten als fysiek letsel toe. 

Zitten de schroeven nog stevig op de wielen? De schroeven die op iedere as van ieder 

wiel zitten, houden zowel de kogellagers als de wielen veilig op hun plaats. Controleer 

ze regelmatig en laat ze aandraaien indien nodig. Het is niet de eerste keer dat 
iemands wiel beslist om zijn eigen weg te gaan, met een lelijke val tot gevolg. 

Schaatsonderhoud: 41. Waar kan ik mijn schaatsen laten onderhouden? 

http://www.skatersworld.de/
http://www.skatersworld.de/
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41. Waar kan ik mijn schaatsen laten onderhouden? 

Een regelmatige inspectie kan je ongetwijfeld zelf ( Op welke punten moet ik mijn 

schaatsen controleren?) 

Heb je een vakman nodig dan kan je terecht bij Rob de Vries. Alle praktische 

afspraken over het brengen en ophalen van schaatsen en vergoeding regel je met 
Anita. 

TIP: Laat bij twijfel je schaatsen zeker nog voor de generale week nakijken. Je moet er 

niet aan denken dat je zelf of je kind ernstig valt of de show mist omdat rolschaatsen 
niet af en toe gecontroleerd werden. 

42. Wat zit er normaal in een onderhoud inbegrepen? 

Een goeie onderhoudsbeurt kost je 15 Euro (excl. wisselstukken) en neemt al snel meer 

dan een uur in beslag. Hierbij worden o.a. volgende acties uitgevoerd: 

o Alle wielen en kogellagers worden gedemonteerd, 
brandschoon geblazen en gesmeerd. 

o De speling op de assen wordt terug bijgesteld. De 
rubbers worden gecontroleerd op broosheid en 

barsten. Indien nodig worden de kogellagers 
vervangen. 

o Duurdere stukken worden in overleg met je overlopen 
alvorens ze vervangen worden. 
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Tickets 

43. Wanneer start de kaartverkoop? 

De online ticketverkoop start medio maart 2022. Precieze datum en uur worden nog 

gecommuniceerd (GIMME/mail/website). 

44. Krijg ik de tickets onmiddellijk  

mee wanneer ik ze koop? 

Nee. Bij de online verkoop krijg je wel meteen een bevestiging van je aankoop, met 

aanduiding van de aangekochte plaatsen.  De effectieve tickets kan je afhalen in het 
SPC vanaf begin april 2022 op vertoon van je bevestigingsmail.  

45. Hoe kan ik betalen voor tickets? 

● Via storting op rekeningnummer BE38 7380 3136 5172  

met vermelding van je naam, de dag en het aantal tickets. 
 
Opgelet: dit rekeningnummer is verschillend van de rekening voor het lidgeld! 

 
Je kaarten zijn pas betaald als het bedrag op onze rekening staat. Onder geen 

enkele voorwaarde worden kaarten op voorhand gereserveerd zonder betaling.  
 

● Cash enkel tijdens het gala aan de kassa (indien toegelaten door de op dat 

moment geldende Corona-maatregelen). 
 

Betalen met bankkaart kan niet! 

46. Kan ik voor de start van de kaartverkoop  

kaarten reserveren? 

Nee, reservaties, mails, persoonlijke berichtjes, etc. voor de officiële start van de 

verkoop zijn per definitie van generlei waarde. De kaartverkoop start voor iedereen 
op hetzelfde moment.  

47. Kunnen schaatsers wel op voorhand kaarten 

reserveren? 

Neen. Om jouw favoriete plaatsje voor je publiek op de tribune te bemachtigen dien 
je iemand te voorzien die voor jou tijdens de kaartverkoop tickets aankoopt. 
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48. Heb ik als medewerker een ticket nodig? 

Ben jij absoluut noodzakelijk voor de goede uitvoering van de 

voorstelling zelf, dan heb je geen tickets nodig. bv: je bedient 
een volgspot, je plaatst en neemt attributen tijdens de 

opvoering (frontstage), je kleedt de kinderen mee om achter 
de scène, je bent fotograaf aangeduid door het RSB Team, etc. 
Het spreekt dan ook voor zich dat je op dat moment te druk 

doende bent om vanop een gewone plaats het Gala te 
volgen. 

Ben je niet absoluut noodzakelijk voor de goede uitvoering van de voorstellingen zelf, 
dan heb je wel tickets nodig, bv: je bouwt mee op en af, je maakt mee kledij, zorgt 
voor vervoer van mensen en middelen. En ga zo maar door. 

We zouden heel graag al onze gewaardeerde medewerkers voorzien van vrijkaarten. 
Er is slechts één maar: een snelle rekensom leert ons dat als we voor iedere helpende 

hand, op iedere dag van het Gala, een vrijkaart moeten voorzien, we in totaal zo’n 
750 kaarten moeten weggeven, wat meteen het faillissement van de club zou 

betekenen. 

Niet verkochte plaatsen zijn geen uitnodiging om als medewerker gratis in te nemen. 
We danken je alvast oprecht voor je begrip. 

49. Kan ik gekochte kaarten omruilen of teruggeven? 

Nee, gekochte kaarten worden onder geen enkele voorwaarde teruggenomen en/of 

terugbetaald.  

50. Zijn er plaatsen voorzien voor toeschouwers  

met een beperking? 

Ja, toeschouwers met een beperking zijn net zo welkom als ieder ander. Maar dan 

wel op voorwaarde dat je expliciet meldt dat je die nodig hebt. Zo kunnen wij 
optimaal in aangepaste plaatsen voorzien, rekening houdend met je comfort én de 

veiligheid bij nooduitgangen, technische installaties van het Gala, etc. Het is dus enkel 
mogelijk om het Gala te beleven vanop de jou toegewezen (en steeds zeer 

uitgelezen, prominente) plaatsen. 
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Afwezigheden 

51. Hoe zit het met afwezigheden en  

het mogen meerijden van balletten? 

Zeer relevante vraag. Ergernis nummer één tijdens het aanleren van balletten op 
zondag, zijn die minderheid van leden en ouders die op één of andere manier niet 

aanwezig waren. Ook hier gaan we regels hanteren. 

Niet om belerend of betuttelend te zijn, wel om jou en de rest van de groep bij te 

staan het zo fijn en eerlijk mogelijk te houden. 

Op zondag gaan de ballettrainingen door. Een schaatsend lid van die groep is dan 

verplicht aanwezig volgens het trainingsschema dat je kan terugvinden op GIMME 
( 19. Wat is GIMME?) 

Normaal wordt een ballet op 2 opeenvolgende zondagen aangeleerd (± 3h per 

ballet). Tijdens die trainingen ben je aanwezig, zo niet kan je uit het ballet gezet 
worden. 

 
De beslissing om uit een ballet geweerd te worden, ligt in handen van het RSB 
choreoteam. 

52. Hoe dan met afwezigheden tijdens het 

herhalen/oefenen van balletten? 

Ergernis nummer twee: je oefent hard voor je ballet, krijgt instructies van de 

choreografe tijdens herhalingen en 1 of 2 leden zijn niet aanwezig… Je dient dan als 
“altijd aanwezige” steeds overnieuw te beginnen en het ballet wordt nooit wat het 
zou moeten zijn. 

Wanneer je afwezig bent op beide choreotrainingen (= aanleren choreo (meestal op 
zondag)), ofwel tijdens 3 opeenvolgende trainingen (woensdag en zondag) niet kan 

deelnemen aan het oefenen van je afgewerkte ballet (meestal op woensdag), kan 
je uit het ballet gezet worden.  

Deze regel is hard, maar iedere schaatser weet hoe moeilijk het is enkele keren 

balletten te oefenen waar een schaatser(s) ontbreekt. Lijnen kloppen niet, formaties 
of portées kunnen niet naar behoren geoefend worden, kortom de inspanning die 

wordt gemaakt, lijkt maar van één kant te komen… 

53. Mag ik dan nooit een keertje afwezig zijn? 

Ja, je mag natuurlijk een keertje ziek vallen en hebt vanzelfsprekend recht op een 
weekendje weg. Het zou maar erg zijn. Maar niemand heeft het recht om andere 

groepsleden willens en wetens in de steek te laten en van zijn engagement te 
reduceren tot een rekensommetje aan/afwezig zijn. Dat haalt de sfeer naar beneden, 
dat haalt het niveau naar beneden en wekt enkel frustratie op.  
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Weekendjes weg, familiefeestjes, examenplanningen en andere sportactiviteiten of 
hobby’s zijn meestal ook op voorhand gepland. Even doormailen of melden via de 

RSB App (min. een maand op voorhand) en wij proberen er zo goed mogelijk rekening 
mee te houden in onze planning. ( 25. Wat doe ik als ik/mijn kind  
onverwacht niet kan komen?) 

54. Ik kan goed schaatsen en ben zo mee met het ballet? 

Nee, ook dit is geen reden om niet aanwezig te zijn. Technisch 

kan je misschien wel wat meer aan, maar expressief en 
choreografisch hebben AL onze leden de tijd nodig een ballet 

samen aan te leren en te herhalen.  

Het is ook niet enkel je eigen vermogen om dingen te leren 
waar je rekening mee moet houden, balletten rijden is nu 

eenmaal een teamsport en kan alleen maar slagen als het 
volledige team rekening met elkaar houdt.  Met jouw 

afwezigheid benadeel je je teamgenoten mogelijks nog veel 
meer dan jezelf. 

Met regelmaat worden er video-opnames gemaakt die beschikbaar zijn voor 
schaatsende leden. We raden ten stelligste aan die regelmatig eens te raadplegen. 
Zeker als je eens een keertje afwezig was, maar ook om jezelf bij te sturen en moeilijke 

passenreeksen of bewegingen onder controle te krijgen. 

55. Moeten we na het Gala nog komen trainen? 

Dat lijkt ons de logica zelve. Te meer ook omdat we doorheen het seizoen maar al te 
vaak horen dat men wel eens wat anders zou willen doen dan enkel balletten trainen. 

Wanneer de ballettrainingen intenser worden, snappen we die vraag maar al te best. 

Uitgerekend na het Gala zijn er zeeën van tijd om aan techniek te werken. Zeker nu er 
na het Gala nog twee maanden te gaan zijn. Op die momenten is het juist belangrijk 

om deel te nemen aan trainingen. Hier wordt gewerkt aan de evolutie die je als 
schaatser hebt doorgemaakt en worden de niveaus voor volgend seizoen 

vastgelegd. En last but not least: de groepssfeer wordt er alleen maar beter van! 

56. Mijn kind komt thuis met een ‘Schaatsbrevet’. Wat 

houdt dit juist in? 

Sinds een aantal jaren worden de schaatsers meermaals per jaar geëvalueerd naar 

hun technische schaatsvaardigheden. Dit wordt gebruikt voor de interne werking van 
RSB (o.a. speelt dit samen met tal van andere aspecten mee in de groepsindelingen, 

geeft aan welke zaken we wel/niet in choreografieën kunnen verwerken, …) 

Ook in seizoen 2021-2022 willen we de schaatsers een ‘Schaatsbrevet’ meegeven. De 
brevetten zijn op een zodanige manier opgesteld dat elke schaatser normaal gezien 

het brevet van zijn/haar groep moet kunnen behalen tegen het einde van het 
seizoen. 
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Over het Gala 

57. Hoeveel balletten worden er gereden? 

Die hoeveelheid staat nooit op voorhand vast. Eén en ander hangt af van 
bijvoorbeeld wat de choreografen van dienst bedacht hebben, publiek, de lengte 

van de balletten, of balletten door één of meerdere deelgroepen worden gereden, 
etc. 

Er zijn twee zekerheden: beginnende schaatsers die aan hun eerste jaar beginnen, 
rijden één ballet volwaardig en volledig mee. Voor alle andere schaatsers doen we 
bijzonder veel inspanning om hen zo eerlijk en evenredig mogelijk aan bod te laten 

komen. 

Eventuele opmerkingen of vragen rond deelname aan een bepaald ballet dienen 

uitsluitend gesteld te worden aan één van de choreografen van dienst: Inge, An, Anja, 
Evi.  

Andere teamleden en vrijwilligers gaan niet over de balletindelingen en wie waar mag 

aan deel nemen. 

58. Waarom mag een beginnend schaatser slechts één 

ballet meerijden? 

Deze traditie heeft zijn nut in het verleden al meermaals bewezen. 

Ten eerste zijn beginnende schaatsers meestal niet bij machte (ongeacht hun leeftijd) 
het niveau te halen om aan meerdere balletten deel te nemen. 

Ten tweede kan de omkadering en ganse opzet tijdens het Gala heel overweldigend 
overkomen. Vooral bij onze jonge schaatsers. Plots zit daar een zaal vol publiek, kom 

ik vanachter scène en staan er spotlights op me gericht! Achter de scène moet ik me 
een drietal uur rustig kunnen houden, zelf schaatsen aandoen, me omkleden, zit 
iedereen in spanning te wachten om hun kunnen aan het grote publiek te tonen en 

ga zo maar door… Je zou van minder afhaken… 

We streven ernaar onze “nieuwe schaatsers” geleidelijk aan te laten wennen voor een 

blijvende deelname aan ons Gala.  

59. Wat wordt van een schaatser verwacht achter de 

scène? 

Het Gala organiseren en uitwerken is één punt, zaken in goede banen leiden een 

ander. 

In de kleedkamers zijn kleedsters aangeduid die per kleedkamer één of twee groepen 

onder hun vleugels nemen. Zij zijn verantwoordelijk om schaatsers op het juiste 
moment en in de juiste kledij, haardracht en attribuut tijdig op de piste te krijgen. Deze 
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dames worden door het RSB Team aangeduid. Geen enkel ander persoon mag de 
kleedkamer betreden. 

Schaatsers houden zich aan de afspraken die zij maken met de kleedsters tijdens de 
verschillende optredens. 

Concreet wil dit zeggen dat ieder schaatser zijn of haar schaatsen zelfstandig moet 

kunnen uit- en aandoen. Zijn of haar kledij na afloop van het ballet terug op de juiste 
voorziene plaats te hangen, alle bijkomende speldjes, hoedjes, sjaaltjes, enz. 

inbegrepen. 

Elke schaatser blijft na elke show in de kleedkamer tot deze volledig is opgeruimd en 
alles weer klaar hangt om aan de volgende vertoning te beginnen. Na de laatste 

show worden eveneens de stoelen achter de scène weggebracht door de 
schaatsers. Pas als de kleedkamer in orde is en de kleedster van dienst haar ok geeft, 

kunnen onze schaatsers hun felicitaties in ontvangst nemen van het aanwezige 
publiek. Dit geldt ook tijdens de Dry Run, Generale en Pre-generale repetitie.  

Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt: samen uit, samen thuis! 

60. Wanneer is het Gala? 

Voor het seizoen 2021-2022 voorzien we twee shows: één avondvoorstelling en één 
namiddagvoorstelling 

o zaterdag 7 mei 2022 om 19:30h  

o zondag 8 mei 2022 om 14:30h 

61. Moeten we de dagen daarvoor vrij houden? 

Elke training is belangrijk, dat mag ondertussen duidelijk zijn.  

Maar alle leden worden inderdaad, zonder fout of excuus, verwacht op de 

o Pre-Generale repetitie 1 op zondag 10 april 2022 van 09:00-16:00  
o Pre-Generale repetitie 2 op zondag 24 april 2022 van 09.00 – 16.00 

o General repetitie 1 op woensdag 27 april 2022 van 18u30 – 21u30 
o Dry Run op vrijdag 7 mei 2022 van 18.00–22.00 

62. Hoe geraak ik aan foto’s van het Gala? 

De beelden van het Gala zijn gratis te verkrijgen via de clubwebsite 
www.rolschaatsen.com of onze Facebookpagina. Je kan ze er zelf downloaden en 

naar hartenlust (laten) afdrukken of verwerken in een echt of virtueel fotoalbum.  

about:blank
https://www.facebook.com/groups/rollerschool.brasschaat/
https://www.facebook.com/groups/rollerschool.brasschaat/
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63. Hoe geraak ik aan een DVD van het Gala? 

DVD’s van de vorige voorstellingen zijn nog steeds 

verkrijgbaar op DVD of Blu-Ray op bestelling bij Anita. 

Van de komende show wordt wellicht eveneens een DVD 

gemaakt, behoudens budgettaire beperkingen.  

Trouwens, de aankoop van de DVD financiert de opname 
en aanmaak van de DVD van de volgende show. 

Veelvuldig kopiëren resulteert bijgevolg noodzakelijk in het 
einde van opnames van een Gala.  

 

Vrijwilligers en sponsors 

64. Kan RSB nog hulp gebruiken? 

Absoluut. Bij RSB zijn er heel wat uitdagingen die staan te springen om opgepikt te 
worden door mensen die zich willen smijten. Naaisters en kleedsters, kappers make-up 

mensen, schrijnwerkers en handige Harry’s en Harriettes, promo-mensen en sponsor-
strikkers, mensen die in de weer zijn voor onze jaarlijkse tombola, fotografen en 
tekenaars, toneelspelers en showbeesten allerhande, redacteurs en webmasters… je 

wil graag deel uitmaken van de nieuwe show en meebouwen aan de weg die 
daarheen leidt? Laat het gerust weten of stuur een mailtje naar 

info@rolschaatsen.com 

65. Worden vrijwilligers vergoed? 

Nee, maar het spreekt voor zich dat alle kosten die ze in overeenstemming met het 
RSB Team maken, wel worden vergoed. Let op, vooraleer je kosten maakt voor de 

club, dien je het akkoord te bekomen van één van de RSB-teamleden – zoniet riskeer 
je dat je niet wordt terugbetaald. 

De vergoeding waar iedere vrijwilliger het voor doet bij RSB is de glimlach op het 

smoeltje van onze schaatsers bij het gala. De verschillende teams van vrijwilligers 
krijgen vanaf dit jaar wel een budget toegewezen in functie van hun opdracht en het 

te bereiken doel. 

66. Wat als ik als vrijwilliger een ongeval heb? 

Iedere vrijwilliger die ingeschreven is bij RSB geniet automatisch en 
kosteloos de bescherming van de wettelijk verplichte vrijwilligers-

verzekering. ( 4. Hoe kan ik me als vrijwilliger inschrijven?) 

 

mailto:info@rolschaatsen.com
mailto:info@rolschaatsen.com
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67. Ik wil wel, maar hoe afhankelijk  

ben ik van het RSB Team? 

Het spreekt voor zich dat het RSB Team enkele basisafspraken maakt met de 
vrijwilligers. Wat zijn deadlines, wat zijn de budgetten, zijn de twee belangrijkste 

vragen. Maar hoe onafhankelijker jij wil werken, hoe liever wij het hebben – zolang we 
maar goeie afspraken hebben gemaakt over het verwachte eindresultaat. Zo werk jij 

in je eigen tijd op je eigen manier aan dat wat jij graag wil doen. Wie zijn wij om daar 
moeilijk over te doen? Kom eens een praatje maken en we ontdekken vast wat we 
voor mekaar kunnen betekenen. 

68. Wat biedt RSB aan waar ik wat aan heb als sponsor? 

Foute vraag. De vraag is, wat heb jij nodig opdat RSB jou kan helpen bij je 

commerciële doelen? Wil je een promoteam op schaatsen? Dat kan. Wil je je naam 
op alle communicatiemiddelen van de club? Dat kan. Wil je jouw sponsoridee samen 

uitwerken met RSB? Dat kan.  

Enfin, je snapt wat we bedoelen. Neem contact op via info@rolschaatsen.com en 

samen vinden we de formule die bij jouw doelen en budget past. ( 69. Is er een 
portfolio met sponsor formules?) 

69. Is er een portfolio met sponsor formules? 

Ja, die hebben we. We hebben enkele tientallen formules en aanbiedingen aan zeer 
scherpe prijzen. En deze formules beperken zich niet tot het Gala, ze hebben 

betrekking op het hele seizoen, mocht je dat verkiezen. Je kan de volledige lijst 
verkrijgen met alle toelichting die je wenst via info@rolschaatsen.com. 

 
 
 

 
 

 
  

mailto:info@rolschaatsen.com
mailto:info@rolschaatsen.com
mailto:info@rolschaatsen.com
mailto:info@rolschaatsen.com
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Buiten categorie 

70. Mijn kind schaatst ook bij een andere club;  

is dat een probleem? 

Natuurlijk niet. Als jijzelf of je kind helemaal weg is van schaatsen, dan zijn wij de 
laatsten op deze aardbol om daar problemen mee te hebben. RSB gedraagt zich niet 

als de concurrent van andere schaatsclubs. Integendeel, we hebben de voorbije 
jaren uitvoerig reclame gemaakt voor andere clubs en blijven dat ook doen. 

Rij je zelf of je kind wedstrijden? Laat ons op voorhand weten wanneer en we houden 
er zo goed en zo kwaad mogelijk rekening mee in onze planning. De regels omtrent 

aan- en afwezigheden blijven wel gelden. 

71. Mijn kind heeft ook andere hobby’s.  

Is dat een probleem? 

Nee hoor, we vinden dat zelfs prachtig. We kunnen dat alleen maar toejuichen. 

Wanneer anders dan in je jonge jaren kan je je permitteren van al die geweldige 
activiteiten te proeven?  

Wat we wel vragen is om een bewuste keuze te maken. RSB is heel helder wat dat 

betreft: je kan geen beetje lid zijn van de club, net zomin je een beetje zwanger kan 
zijn. De eigenheid van onze activiteiten vereisen dat je iedere training, iedere keer 

aanwezig bent, voor jezelf, maar nog veel meer voor je andere groepsleden. 

72. Waarom hameren jullie zo op het feit dat  

schaatsen een groepssport is? 

Omdat dat de essentie is van wat RSB doet. RSB gaat niet voor individueel succes. RSB 

beloont niet de beste prestatie van de beste schaatser. RSB doet niet aan competitie.  

Wij doen aan groepswerk. En dat betekent dat je bij RSB nooit enkel voor jezelf 

schaatst enkel wanneer jou dat uitkomt. Je schaatst enkel en alleen in functie van 
anderen, zoals anderen enkel en alleen in functie van jou schaatsen. En je schaatst 
wanneer de groep jou nodig heeft en dat is op iedere aangekondigde training, 

zonder fout. Je schittert als groep, of je gaat als individu’s af. We kunnen dat niet 
voldoende onderstrepen. 
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73. Er wordt wel een en ander verlangd van de leden, het 

is toch maar een hobby? 

Als je met hobby bedoelt: onbezoldigd, dan zijn we het roerend met je eens. Als je 
met hobby bedoelt: vrijblijvend, dan zijn we het respectvol compleet oneens. 

Deze hobby vraagt een heel sterk engagement, ook wanneer het verleidelijk is om 
niet te komen. Uitgerekend wanneer het zonnetje schijnt, als het feestje is uitgelopen 

gisteren, als je eens geen zin hebt, als je uitgenodigd bent op een familiepartijtje… 
Schaatsen bij RSB is een onbezoldigd engagement. We roepen je warm op die keuze 
bewust te maken, in functie van de anderen in je groep! 

74. Wat leert mijn kind hier eigenlijk bij? 

Gaat je kind voor competitie bij een andere club, dan zal het individueel, technisch 

ongetwijfeld sneller evolueren dan bij RSB. Het voordeel van zo’n benadering, is dat 
het resultaat van de inspanningen van de schaatser onmiddellijk meetbaar worden. 

Als je het eens bent met het oordeel van de jury tenminste. 

Maar wat blijkt? Het zijn vaak de beste, individuele schaatsers die het meest last 

hebben om een groepsballet tot een goed einde te brengen. En dat is begrijpelijk. 
Competitie betekent dat er pas iemand wint wanneer er iemand anders verliest. Bij 
RSB win je pas wanneer ook de ander heeft gewonnen. Competitie betekent dat je 

boven alles en iedereen moet uitsteken voor je het goed doet. Bij RSB doe je het pas 
goed wanneer je onzichtbaar wordt in de groep. 

Vergeet niet: goed synchroon rijden is bloedlink. Daarenboven leert je kind zich 
inzetten voor anderen, verantwoordelijkheid opnemen voor zijn eigen aandeel in het 
groepsproces, het leert anderen te steunen (vaak letterlijk) en het leert dat er niemand 

hoeft te verliezen om er zelf als winnaar uit te komen. Je kind moet zelf niet de beste 
zijn, je kind moet het beste in de ander boven halen. En daar zijn we beretrots op. 

75. Mijn kind is beter dan de rest van haar/zijn groep. 

Waarom zit het dan niet een groepje hoger? 

Het korte antwoord? Zie de vorige vraag. ( 74. Wat leert mijn kind hier eigenlijk bij?) 

De groepssamenstelling is erop gericht om leeftijd, technisch vermogen én onderling 

welbehagen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. En om een kat een kat te 
noemen, de doorsnee ouder heeft niet zelden een bevooroordeelde kijk op het 

kunnen van zijn kind. Een kind een groepje hoger sturen, gebeurt nooit omdat mama 
en papa er een statussymbool aan zouden overhouden. RSB gelooft oprecht dat dat 
niet in het belang van het kind is. 

76. Er was training vandaag, maar mijn kind heeft zijn/haar 

schaatsen niet aan gehad. Wat betekent dat? 

We doen bij RSB niet aan bezigheidstherapie. Alle momenten dat jij of je kind op de 
piste worden verwacht, zijn doordachte stappen richting het Gala. De opbouw van 
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de beleving die het gala is, oefeningen in expressie, 
speltechnieken ter bevordering van de groepsdynamiek, 

over elke stap is nagedacht en is even belangrijk. 

Er bestaat dus niet zoiets als een belangrijke en minder 
belangrijke training. Het trainingsschema is geen keuzebuffet 

en het aanhebben van schaatsen is ondergeschikt aan het 
doel van de training of repetitie. 

77. Schaatsen we dan nog eigenlijk wel, of spelen we 

toneel bij RSB? 

Wie ooit naar een schaatswedstrijd heeft gekeken, weet dat de jury twee dingen 
belangrijk vindt: 1) Hoe goed je je sprongen kan, hoe goed je recht blijft, je houding 

en dat soort dingen. 2) Hoe goed je toneel speelt en hoe knap jij je inleeft in je rol. RSB 
rijdt dan wel geen wedstrijden, maar vergis je niet, ook wij hebben een jury. Wij hebben 
niet minder dan 800 juryleden. Alle mensen die komen kijken, zijn onze jury. 

En deze jury kijkt héél anders naar wat wij op schaatsen doen dan een échte jury bij 
wedstrijden. Ons publiek wil show zien, wil betoverd worden, wil kunnen lachen, wil 

spanning beleven en een traantje wegpinken. En dus is toneel spelen niet zomaar iets 
dat we erbij nemen, het is superbelangrijk. Voor ons publiek, onze jury, is toneel en 

expressie het belangrijkste van allemaal. 

78. Kan ik kledij of materiaal lenen of huren bij RSB? 

Dat kan zeker. Kledij en materiaal dat de club in zijn bezit heeft, wordt aan 
bijzonder democratische prijzen ter beschikking gesteld van onze leden. Er 
zal steeds minimaal een borgsom worden gevraagd. Afhankelijk van het 

type materiaal, de hoeveelheid en de gewenste uitleenperiode, maken we 
ad hoc praktische afspraken. 

79. Krijgt het RSB Team een vergoeding? 

Een jaar na de oprichting van RSB kwam er een gerucht boven drijven: het bestuur 

zou vergoed worden voor zijn functie bij RSB. Sindsdien blijft deze kwakkel de kop zo 
nu en dan opsteken. En dus, nogmaals, formeel en controleerbaar in de boeken: 

niemand bij RSB, teamlid, leidster, vrijwilliger ontvangt ook maar één eurocent 
vergoeding voor geleverde diensten. 

80. Mijn voormalige partner en ik hebben een co-

ouderschapsregeling. Kan het trainingsschema daar 

rekening mee houden? 

Kort en goed, nee. Ruim de helft van onze leden maakt deel uit van een 

éénoudergezin, een nieuw samengesteld gezin, woont deeltijds bij grootouders 
enzoverder enzovoort. Het is onmogelijk om in de planning rekening te houden met al 
deze specifieke situaties, de onderlinge afspraken die partners of ex-partners met 



 

RollerSchool Brasschaat (RSB) – RSB Secretariaat, Schriek 347, 2180 Ekeren 
0484/842630  - info@rolschaatsen.com - www.rolschaatsen.com 39 

R
S
B

 8
5

 

elkaar afspreken, in de veronderstelling dan nog dat die onderlinge afspraken worden 
nageleefd.  

De planning is wat ze is en heeft op die manier de verdienste van de duidelijkheid en 
standvastigheid. Wij hebben alle begrip voor de praktische en emotionele 
uitdagingen eigen aan eender welke gezinssamenstelling, maar treden niet op als 

relatiebemiddelaars, kiezen geen kant, brengen geen boodschappen over van de 
ene naar de andere partij, houden geen clubinfo exclusief voor de één en verborgen 

voor de ander. 

81. Mijn kind heeft luisjes. Mag het nog komen trainen? 

Waar veel kinderen samenkomen, is de kans op luisjes reëel. Zeker tijdens een Gala 
waar veel kledij wordt aan en uit gedaan en waar kapstokken naast elkaar hangen, 
zijn luizen een risico dat niet uit te sluiten valt. Het is van het allergrootste belang open 

kaart te spelen en zelf snel stappen te zetten.  

Heeft je kind luizen of neten, behandel het onmiddellijk met 

aangepaste haarproducten en laat het ons weten. Zo kunnen we 
ook andere ouders discreet op de hoogte brengen zodat ook zij 

wat waakzamer kunnen zijn. Op die manier helpen we mekaar 
snel vooruit en hoeft je kind geen enkele training te missen. Blijft er 
een probleem bestaan, worden de ouders hierop aangesproken 

om naar een oplossing te zoeken. 

82. Treedt RSB ook buitenshuis op? 

We proberen dit tot een minimum te beperken. In het verleden werden er enkele 
demonstraties gereden, maar we willen de overvolle agenda van onze leden en 

ouders niet overbelasten. Als er een optreden wordt verzorgd buitenshuis, dan is dat 
onder enkele algemene voorwaarden: 

• Een optreden buitenshuis kan maar tot drie maanden voor het Gala 

• Het gaat pas door als er voldoende leden zich vrijwillig aandienen 

• Er wordt evt. een vergoeding afgesproken die integraal naar de clubkas gaat 

• Leden zullen dus ook nooit verplicht worden om aan een demonstratie deel te 

nemen 

83. Ik / mijn kind is iets verloren tijdens de training.  

Waar kan ik terecht? 

Indien de leiding zelf spullen heeft gevonden bij het verlaten van de zaal en 
kleedkamers dan worden deze bewaard in de kasten die de club zijn toegewezen. Zo 

zijn ze bij de volgende training weer onmiddellijk terecht. Het is wel aan jou om je 
spullen op te komen halen. 

Na het Gala en op het einde van het seizoen, plaatst Anita alle gevonden 
voorwerpen op de RSB Leden Info Facebookpagina ( 22. Hoe word ik op de hoogte 
gehouden door de club?). Spullen die niet binnen de maand worden opgepikt gaan 

onherroepelijk de vuilbak in. 
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Ook het Sportcentrum houdt verloren voorwerpen bij. Vraag het even aan de 
zaalwachter van dienst en hij/zij helpt je zeker vooruit. 

84. Af en toe wordt gezegd, RSB is een inclusieve club, wat 

betekent dat precies? 

Bij RSB is iedereen welkom, ongeacht afkomst, religie, beperking, maar ook, ongeacht 
het schaatstalent dat je hebt. Wie zich inzet en oprecht het beste uit zichzelf en 

anderen probeert te halen, is welkom. RSB gaat er prat op een ledenbestand te 
hebben, dat net zo divers en modaal is als de bewoners van een doorsnee straat. Je 
bent wie je bent en je kan wat je kan. Al wat wij proberen te doen, is die omgeving 

voor onze leden te zijn die hen in staat stelt te groeien als schaatser en als mens. 

85. Ik wil RSB helpen maar weet niet hoe? 

Een club als RSB op rolletjes laten lopen kan enkel 
met de hulp en steun van heel wat mensen en 

organisaties. 

We kunnen gelukkig terugvallen op onze talloze 

vrijwilligers waar er mogelijk een rol voor jou is 
weggelegd? (64. Kan RSB nog hulp gebruiken?).  

Of heb jij nog andere ideeën? Of ken jij bepaalde 

personen die iets voor RSB kunnen betekenen? 
Spreek ons er gerust over aan of laat het ons weten via info@rolschaatsen.com 

Vele handen maken het werk lichter.  

  

mailto:info@rolschaatsen.com
mailto:info@rolschaatsen.com
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RSB en Corona 

Ook bij RSB wordt de Corona-crisis van dichtbij opgevolgd. 
Vanuit Sport Vlaanderen krijgen wij – bij een wijziging van de geldende maatregelen 

– steeds een update van wat de nieuwe regels concreet betekenen voor ons als 
sportclub. 
Wij houden dan op onze beurt onze leden en ouders hiervan op de hoogte (via 

Gimme en/of Facebook). 
 

Meer info over de geldende regels kan je ook terugvinden op  je 
https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/ 

 
Hieronder alvast wat algemene regels :  
 

VOOR HET SPORTEN 

• blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een 

grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone 

vermoeidheid. Ga pas weer sporten als het mag van je arts.  

• als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest heeft op het virus, verwittig 

dan onmiddellijk het RSB team.  
 

 
TIJDENS HET SPORTEN 

• desinfecteer je handen bij het betreden van de sporthal 

 
 
NA HET SPORTEN 

• desinfecteer je handen bij het buitengaan  

• vertrek zodra je klaar bent. Blijf niet nodeloos hangen in de sportinfrastructuur om 

uit te rusten of te socializen met andere sportbubbels. 

• als je na het sporten iets gaat drinken in de kantine, hou je je aan de geldende 

Corona regels voor de horeca die op dat moment van kracht zijn.  
 

Bij twijfel en/of vragen omtrent onze trainingen in Corona tijden, spreek gerust 

iemand van het team aan. 
 
PS: Houd er rekening mee dat lokale overheden strengere restricties kunnen 

opleggen. 
 

 
Be safe!  

  

https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/
https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/
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RSB Kalender – Seizoen 2021-2022 
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Snelle links 

 

Het volledige RSB Team kan steeds aangesproken worden tijdens de trainingen, of 

via mail op info@rolschaatsen.com. 

    

Inge Verhas An Mees Ingrid Lammers Anita Van Mierlo 

   

 

Anja Gysen Nancy Van Ostaeyen Evi Van 

Herwegen 

 

 

Schriftelijke correspondentie, uitgaande en binnenkomende facturen, 
verzekeringskwesties, kleine leveringen en dergelijke kunnen naar: 

 
RollerSchool Brasschaat vzw  

Schriek 347  
2180 Ekeren 

E-mailadres:     info@rolschaatsen.com 
De clubwebsite:    www.rolschaatsen.com 
GIMME (volgende zondag training): app.gimme.eu 

RSB Leden Info:    www.facebook.com/groups/rsb.training 
Facebook:    www.facebook.com/RSBisFun 

Instagram:   
 www.instagram.com/rollerschool__brasschaat 

 

 
Locatie:  Sport Vlaanderen, Bredabaan 31 - 2930 Brasschaat 

https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/onze-centra/brasschaat/ 
 

Cafetaria: Eetkaffee Torenbos – 03/640.35.82 
www.torenbos.be 
 

 

https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/onze-centra/brasschaat/
http://www.torenbos.be/
https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/onze-centra/brasschaat/
http://www.torenbos.be/
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