“Toestemmingsverklaring ouders of gezaghouders”
Geachte ouder / gezaghouder,
Inleiding
Uw kind heeft aangegeven te willen sporten bij een vereniging dat onderdeel uitmaakt van de
Nederlandse Lacrosse Bond (hierna: bond). De bond is enthousiast door de hoeveelheid
aanmeldingen voor deze betrekkelijk nieuwe sport in Nederland. De bond hecht veel waarde aan
transparantie, duidelijkheid en veiligheid. Hierdoor zal ieder persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet
heeft bereikt expliciet toestemming moeten hebben van zijn of haar ouder(s) of gezaghouder(s).
Veiligheid
Lacrosse is een “contact” sport. Dit uit zich door het feit dat opzettelijk of incidenteel fysiek contact is
toegestaan binnen de regels van het spel. Als gevolg van het risico op blessures en verwondingen is
het verplicht om beschermende uitrusting te dragen tijdens het beoefenen van lacrosse. Deze
beschermende uitrusting zal de kans op blessures en verwondingen minimaliseren. Blessures en of
verwondingen zijn hierdoor net als bij andere sporten niet uitgesloten.
Toestemming
Door het tekenen van de toestemmingsverklaring geeft u als ouder danwel gezaghouder toestemming
dat uw kind deelneemt aan de sport lacrosse. Hiermee geeft u aan op de hoogte te zijn van het
concept ‘contact’ en de mogelijke risico’s die hiermee gepaard gaan. Deze risico’s worden
geminimaliseerd door het dragen van verplichte bescherming. Deze bescherming kan geleend worden
of aangeschaft worden via de bond.
Juridische noot
Dit document vloeit voort uit diverse wettelijke bepalingen. Minderjarigen mogen slechts tot op zekere
hoogte rechtshandelingen verrichten. Deze rechtshandelingen beperken zich tot: “rechtshandelingen
waarvan in het maatschappelijk verkeerd gebruikelijk is dat minderjarigen van zijn leeftijd deze
zelfstandig verrichten” (artikel 1:234 lid 3 Burgerlijk Wetboek). Door het verlenen van schriftelijk
toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger kan een minderjarige bekwaam zijn
rechtshandelingen te verrichten (artikel 1:234 lid 1 Burgerlijk Wetboek).
De juridische noot betekent in “normaal” Nederlands dat een minderjarige niet zomaar contracten mag
tekenen of andere handelingen mag verrichten. Een minderjarige mag dit bij gebruikelijke handelingen
wel, een minderjarige mag bijvoorbeeld gerust zonder toestemming een brood kopen bij de bakker. De
bond vindt deelname aan een full-contact sport als lacrosse niet een normale handeling. Hierdoor wil
de bond expliciet toestemming hebben van de ouder of gezaghouder.
Getekend op: ……………………………(datum), te …………………………….(plaats)
Ondergetekenden:
a. Nederlandse Lacrosse Bond, in rechtsgeldigheid vertegenwoordigd door bestuurders als
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, gevestigd aan Van Houtenlaan 51b te Groningen.
en
b. De ouder of gezaghouder: ……………………………………………………………….(bklokletters)
van kind: ………………………………………………………………….
Voor akkoord Nederlandse Lacrosse Bond,

Bestuurder
Nederlandse Lacrosse Bond

Voor akkoord ouder / gezaghouder,

