
REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE van toepassing in en rond de lokalen van GO! Campus 
Atheneum Lokeren ter gelegenheid van de projectie van de voetbalwedstrijden op groot scherm 

tijdens het WK 2022 

ALGEMEEN 

1.  

Elke persoon die een ticket koopt of het evenement betreedt, neemt kennis van de bepalingen van 
dit reglement, aanvaardt deze en leeft deze na. Het Reglement van Inwendige Orde is op een 
duidelijke en zichtbare wijze aangebracht op de website en aan de ingang. 

2. 

Elke houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating afgeleverd door de organisator 
begeeft zich in de lokalen volledig op eigen risico. 

De organisator (= Fifty One Club Lokeren zowel als de individuele leden van Fifty One Club Lokeren 
of door hen aagestelden) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of ongeval. 

3. 

Iedere persoon die zich aanbiedt aan de toegang dient in het bezit te zijn van ofwel een geldig 
toegangsbewijs. 

Met het toegangsbewijs wordt een éénmalige toegang verleend. 

Iedere aanwezige persoon is op elk moment in het bezit van dit toegangsbewijs of van deze speciale 
toelating. 

4. 

Personen jonger dan 14 jaar zonder begeleiding door de ouders of voogd worden niet toegelaten. De 

organisator kan om een identiteitsbewijs verzoeken om de leeftijd te checken. 

5. 

Personen die niet in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs of die hun aanwezigheid niet op een 
andere rechtmatige titel kunnen gronden (zoals veiligheids- of hulpdiensten), worden de toegang 
geweigerd of worden onmiddellijk uit de lokalen verwijderd. 

6. 

Eenieder die de lokalen betreedt of wenst te betreden, met inbegrip van de houder van een 
toegangsbewijs of van een speciale toelating, onderwerpt zich aan de controle van zijn 
toegangsbewijs of van deze speciale toelating. 

7. 

De organisator of een door de organisator aangeduide aangestelde kan personen die de lokalen 
betreden of wensen te betreden van hetzelfde geslacht als het hunne, verzoeken zich vrijwillig aan 



een oppervlakkige controle van kleding en bagage te onderwerpen, teneinde voorwerpen te 
detecteren waarvan het binnenbrengen het evenement kan verstoren, de veiligheid van de 
toeschouwers in het gedrang kan brengen en de openbare orde kan verstoren. 

Er kan om afgifte van voorwerpen worden verzocht die het verloop van het evenement kunnen 
verstoren, de veiligheid van de toeschouwers in het gedrang kunnen brengen of de openbare orde 
kunnen verstoren. 

De organisator beslist welke voorwerpen tijdelijk kunnen worden bewaard met het oog op teruggave 
na het evenement. De bewaargever geeft vrijwillig deze voorwerpen in kosteloze bewaring. De 
artikelen 1915 tot en met 1954quater van het oud Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing. 

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 

8. 

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake: 

• wordt degene die de lokalen betreedt of wenst te betreden desgevallend in kennis gesteld 
dat de organisator op grond van veiligheidsoverwegingen, gegevens verzamelt en verwerkt. 

• kunnen van elke persoon die de lokalen betreedt of wenst te betreden, beelden worden 
verzameld die kunnen worden bewaard en verwerkt. 
Het verwerken van deze beelden door de politiediensten of desgevallend de organisator 
gebeurt enkel in de optiek om de handhaving en de naleving van de veiligheid te verzekeren 
binnenin het evenementcomplex, misdrijven en inbreuken op het reglement van inwendige 
orde te voorkomen en op te sporen, en hun sanctie mogelijk te maken door de identificatie 
van de daders. 

9. 

Inlichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met 
artikel 14 van het Reglement 2016/679 van het Europees parlement en de Raad betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het 
vrij verkeer van die gegevens: 

• Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke: dhr. Jean Luc Reygaert, actueel voorzitter 
Fifty One Club Lokeren 
  

• Categorieën van persoonsgegevens: alle gegevens die kunnen worden vastgelegd door een 
camera die toelaten of helpen een persoon te identificeren. 
  

• De ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens: De voor de 
verwerking verantwoordelijke en de bevoegde politiediensten en gerechtelijke autoriteiten. 
  

• Inzage, rechtzetting, wissen, beperking en bezwaar: elke betrokkene heeft het recht de 
verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage, rechtzetting of wissen van 
persoonsgegevens of om de hem betreffende verwerking te beperken, alsmede het recht 
bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Hiertoe 
wordt betrokkene verzocht contact op te nemen met de aangestelde voor 
gegevensbescherming. 
  



• Klacht: elke betrokkene heeft het recht klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit 
gegevensbescherming: 
T: +32 (0)2 274 48 00 / +32 (0)2 274 48 35 
E: contact@apd-gba.be 
 
 

VERBODEN VOORWERPEN OF BEZITTINGEN 

10. 

Het is de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating die zich aanbieden tot de 
toegang van het evenement alsook de aanwezige personen verboden binnen te brengen, te laten 
binnen brengen of in het bezit te zijn van onder meer de volgende voorwerpen: 

1° eigen meegebrachte al of niet alcoholische dranken, drugs of opwekkende middelen, 

2° flessen, glazen, blikken of ander gelijkwaardig materiaal dat dient of gebruikt wordt om 
vloeistoffen of dranken te bevatten, 

3° projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand, 

4° ontvlambare producten of materialen, spuitbussen, 

5° pyrotechnische voorwerpen zoals bengaals vuur, 

6° om het even welk wapen of gevaarlijk, snijdend of kneuzend voorwerp dat als dusdanig zou 
kunnen worden gebruikt, 

7° Megafoons, muziektoestellen en geluidsversterkers  

8° Vlaggenstokken 

9° elk middel om de orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of 
schade toe te brengen aan goederen en personen. 

Dieren worden niet toegelaten, behoudens de dieren die ingezet worden door de ordediensten. 

11. 

De organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen het recht voor om: 

• Het evenement te onderbreken of stop te zetten 
• De lokalen geheel of gedeeltelijk te ontruimen 
• de toegang tot de lokalen te weigeren ondanks het in bezit zijn van een geldig 

toegangsbewijs, bijvoorbeeld aan personen die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of 
verdovende middelen. 

 
 
 
 

tel:003222744800
tel:003222744835
mailto:contact@apd-gba.be


VERBODEN GEDRAGINGEN 

12. 

In en rond de lokalen is het voor de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating 
ten strengste verboden om: 

- zich in te laten met beledigende, kwetsende, provocerende en/of discriminerende (racistische, 
xenofobe, homofobe,…) teksten, symbolen, spreekkoren, gebaren en uitlatingen; 

- de toegangs- en evacuatiewegen, trappen, trappenhuizen, gangen te hinderen en zich op dergelijke 
plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden en het verlaten van de 
lokalen; 

- zich te vermommen of aan de herkenbaarheid te onttrekken; 

- dranken, voeding of enig ander product te verkopen of in de verkoop te brengen zonder de 
uitdrukkelijke toelating van de organisator; 

- enige handeling stellen met als doel of resultaat enig voorwerp of vloeistof of enig ander product in 
losse of gasachtige toestand in en buiten de lokalen te verplaatsen (zoals werpen of afvuren) of met 
gevaar voor anderen te manipuleren (zoals tot ontploffing doen brengen);  

- in strijd handelen met de bepalingen van één of meerdere artikelen van dit reglement van 
inwendige orde of weigeren de richtlijnen van de door de organisator aangestelde of gemandateerde 
personen op te volgen. 

13. 

Indien de organisator om veiligheidsredenen het recht van toegang tot het evenement weigert of om 
dezelfde redenen de betrokken persoon uit de lokalen doet verwijderen, is noch de organisator, noch 
de verdeler gehouden het toegangsbewijs terug te betalen. 

De persoon, die de toegang tot de lokalen wordt geweigerd of die door de beslissing van de 
organisator verplicht wordt de lokalen te verlaten of de bepalingen van het reglement van inwendige 
orde niet naleeft, kan uitgesloten worden voor het bijwonen van volgende evenementen door de 
club georganiseerd. 

14. 

Bij vaststelling van een misdrijf wordt de politie steeds op de hoogte gebracht. 


