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1. Algemeen
1.1

Dit reglement is van toepassing op elke speler aangesloten bij KFC BO Beerzel,
en bij uitbreiding zijn ouders en/of supporters. Ook de trainers en hun
afgevaardigden, aangesteld door de club, vallen onder dit reglement.

1.2

De voertaal binnen de club is Nederlands.

1.3

De bijdrage voor het lidmaatschap wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur.
Dit bedrag dekt onder andere de aansluiting bij de club, de bijdrage bij de KBVB,
de verzekering, een kledingpakket, de opleiding bij KFC BO Beerzel en de
kosten voor de werking van de infrastructuur.

1.4

Bij het onderschrijven van het lidmaatschap wordt verondersteld kennis
genomen te hebben van het intern reglement.

1.5

Niet naleven van het reglement kan aanleiding geven tot disciplinaire
maatregelen. Dit kan variëren van een schorsing voor een bepaalde periode,
een volledige schrapping of zelfs weigeren van de toegang tot de lokalen en
eigendommen van KFC BO Beerzel.

1.6

Bij meningsverschil omtrent het naleven van het reglement, zal de speler in
eerste instantie een gesprek aangaan met de trainer. Bij blijvende onenigheid
zal de jeugdcoördinator tussenkomen. Deze zal een advies vormen naar het
jeugdbestuur, die de uiteindelijke beslissing zal nemen. Voor onze volwassen
spelers zal dit door het hoofdbestuur worden afgehandeld.

1.7

Indien men – om welke reden dan ook – de club verlaat, of eruit verwijderd
wordt, geeft dit geen aanleiding tot het terugbetalen van de bijdrage.

1.8

KFC BO Beerzel verbindt zich ertoe dit reglement voor iedereen toegankelijk
te maken. Onder andere zal het gepubliceerd worden op de website van de
club.
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2. Gedrags- en leefregels voor spelers
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2.1

Tijdens trainingen

2.1.1

De gedrags- en leefregels worden strikt opgevolgd door de spelers, tenzij
uitdrukkelijk anders gevraagd door de trainer. Bovendien kan deze laatste
extra regels toevoegen die de jeugdopleiding of de werking van de club ten
goede komen.

2.1.2

Elke speler dient maximaal aanwezig te zijn op de trainingen. Als club
verwachten wij een groot engagement van elke speler.

2.1.3

Elke afwezigheid van een training dient vooraf aan de trainer gemeld te
worden.

2.1.4

Elke speler is voldoende tijdig aanwezig op de club, zodat de training stipt kan
aanvangen.

2.1.5

Elke kwetsuur dient vooraf aan de trainer gemeld te worden.

2.1.6

Een speler begeeft zich – tenzij met uitdrukkelijke toestemming – niet op de
terreinen, in de bergruimtes en/of een andere ruimte dan de aan de ploeg
toegewezen kleedkamer.

2.1.7

Waardevolle voorwerpen (gsm, horloge, sieraden, geld, …) horen niet thuis in
de kleedkamer. De club is niet verantwoordelijk bij diefstal of beschadiging van
persoonlijke voorwerpen.

2.1.8

De spelers bewaren de orde in de kleedkamer. Er wordt niet gespeeld en men
laat geen afval achter, tenzij in de daarvoor voorziene vuilnisbak. Zowel voor
als na de training blijft men niet langer in de kleedkamer dan nodig.

2.1.9

Het dragen van scheenbeschermers is verplicht.

2.1.10 Het dragen van sieraden wordt niet toegestaan teneinde kwetsuren bij zichzelf
of anderen te voorkomen.
2.1.11

De spelers begeven zich gezamenlijk en onder begeleiding van de trainer of
diens afgevaardigde naar het trainingsveld.
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2.1.12 Geen enkele speler betreedt het trainingsveld wanneer daar nog een andere
ploeg actief is. De trainers zorgen ervoor dat hun training tijdig beëindigd is,
zodat de volgende training ook tijdig kan starten. De spelers zorgen – samen
met hun trainer – dat het terrein ordelijk wordt achtergelaten.
2.1.13 De speler toont volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de training.
2.1.14 Pestgedrag, racisme en/of fysiek geweld of (seksueel) grensoverschrijdend
gedrag wordt niet getolereerd.
2.1.15 Gebruik van obscene, beledigende taal is ten strengste verboden.
2.1.16 De spelers beoefenen hun sport op een gezonde manier; met respect voor het
lichaam van de tegenstander. Ongecontroleerd geweld of agressie tijdens de
training wordt gestraft met een onmiddellijke en onherroepelijke verwijdering
uit de training.
2.1.17 De trainer kan beslissen om individuele opdrachten op te leggen aan een
speler.
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2.1.18 Alvorens terug te keren naar de kleedkamer worden schoenen en eventueel
ballen schoongemaakt. Het is verboden schoenen af te spoelen onder de
douche of de kraan. Het opzettelijk bevuilen van de kleedkamer zal
gesanctioneerd worden.

2.2 Tijdens wedstrijden
2.2.1

De bovenstaande gedrags- en leefregels tijdens trainingen gelden ook tijdens
wedstrijden.

2.2.2 Elke speler biedt zich aan in een propere outfit van KFC BO Beerzel.
2.2.3 De spelers zijn het visitekaartje van de club. Zij brengen de naam van de club
niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of
daarbuiten. In geval van ernstige tekortkomingen op gebied van fairplay,
sportiviteit en algemeen gedrag kan het jeugdbestuur op advies van de
jeugdcoördinator een sanctie uitspreken. Bij de volwassen spelers ligt deze
bevoegdheid bij het hoofdbestuur.
2.2.4 Na de wedstrijd wordt op een ordelijke manier de kledij weer ingezameld.
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2.2.5 Als een speler klaar is, wacht hij op zijn teamgenoten om de kleedkamer in
groep te verlaten. Dit is enkel van toepassing op onze jeugdspelers.
2.2.6 Na de wedstrijd draagt een speler maximaal de outfit voorzien door de club.
Ook hier wijzen wij als club op het belang van de speler als uithangbord.
Het is een speler niet toegestaan kledij te dragen die, hetzij een andere dan
een officiële sponsor vermeld, hetzij een officiële sponsor vermeld op kledij
waarvoor het jeugdbestuur niet zijn toestemming heeft gegeven.
Eender welke kledij die bedrijfsreclame toont, gedragen door de spelers van
KFC BO Beerzel, waardoor deze als groep herkend worden, wordt niet
toegestaan door de club, en wordt bovendien als sluikreclame beschouwd.

2.3 Andere gedrags- en leefregels
2.3.1
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Een goede nachtrust is absoluut aan te bevelen om de intensiteit van de
inspanningen te kunnen verwerken.

2.3.2 Een niet aangesloten speler kan tot vier maal toe een training bijwonen
alvorens zich lid te maken van de club. Hiervoor vragen we om vóór aanvatten
van de eerste proeftraining een document in te vullen, zo kan de speler ook
tijdens een proeftraining rekenen op een verzekering.
2.3.3 Wij hebben er alle begrip voor dat er soms redenen zijn om naar een andere
club uit te wijken. Indien een speler graag een testtraining bij een andere club
wil bijwonen, dient deze een document te laten ondertekenen bij onze
secretaris. Zo bent is deze ook bij die andere club verzekerd tijdens de training.
2.3.4 KFC BO Beerzel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor daden van
spelers die schade toebrengen aan accommodaties en/of aan geparkeerde
voertuigen of rijwielen op de parking van de club.
2.3.5 Het stelen of ontvreemden van bezittingen die toebehoren aan KFC BO Beerzel,
of van andermans bezittingen, kan leiden tot een onmiddellijke verwijdering
van de speler uit de club.
2.3.6 Spelers kunnen op willekeurig tijdstip gevraagd worden hun medewerking te
verlenen aan gezondheidsonderzoeken en drugtesten.
2.3.7 Spelers die betrapt worden op het gebruik, bezit of dealen van drugs worden
onmiddellijk uit de club verwijderd.
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2.4 Afspraken met betrekking tot de school
2.4.1

Schoolse verplichtingen hebben steeds voorrang op voetbalplezier en zijn
uiteraard een geldige reden om trainingen en/of wedstrijden te missen.

2.4.2 Indien er zich schoolproblemen voordoen, staat het de ouders vrij dit te melden
aan de trainer, om zo samen tot de meest gepaste oplossing te komen.
2.4.3 Verwaarlozen van de studies kan – na samenspraak met de ouders – leiden
tot een tijdelijke stopzettingen van trainings- en wedstrijdactiviteiten.
2.4.4 Tijdens de examen- of toetsenperiode zal maximaal getracht worden het
trainingsritme aan te passen.
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3. Gedrags- en leefregels voor ouders
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3.1

Een goede informatie-uitwisseling tussen de ouders en de club is uitermate
belangrijk, aangezien spelers een aantal keer per week op de club vertoeven.
Relevante informatie die betrekking kan hebben op het engagement van een
speler (school, medische problemen,…) wordt gecommuniceerd met de trainer,
zodat we hier als club gepast mee kunnen omgaan. Uiteraard wordt deze
informatie vertrouwelijk behandeld.

3.2

De ouders van elke KFC BO Beerzel speler worden met aandrang verzocht om
op een positieve manier voor alle spelers van de club te supporteren. Dit houdt
in correct taalgebruik, beheersen van emoties, zich onthouden van
confrontaties met spelers en/of supporters van de tegenpartij.

3.3

Ouders zijn geen trainers en dus kan coaching enkel van de trainer of diens
afgevaardigde komen.

3.4

Een scheidsrechter dient steeds gerespecteerd te worden en een eventuele
vergissing dient bezadigd te worden benaderd.

3.5

Ouders die door hun gedrag de werking of het sportieve karakter van de club
in het gedrang brengen, of die de trainer, afgevaardigde, jeugdcoördinator of
eender welke medewerker beledigen, kunnen de toegang tot de trainingen,
wedstrijden, tornooien, en bij uitbreiding de club ontzegd worden.

3.6

Ouders hebben een belangrijke rol in het toezien op een tijdige aankomst van
hun kind op de club.

3.7

De trainer kan in geen enkel geval beïnvloed worden door de ouders met
betrekking tot de activiteiten van een speler. Discussies over de
ploegopstelling of speelgelegenheid voor, tijdens of na een wedstrijd zijn niet
toegestaan.

3.8

In geval van ernstige onenigheid of onaangepast gedrag van de ouders wordt
steeds het (jeugd)bestuur ingeschakeld om een beslissing te nemen. Buiten de
verwijdering van de persoon zelf, kan – bij herhaaldelijk gedrag – ook de speler
de toegang tot de club ontzegd worden, en zelfs overgegaan tot een definitieve
schorsing van de speler.

3.9

Boetes ten gevolge van onbetamelijk gedrag, racisme, het aanmoedigen of
plegen van verbaal en fysiek geweld tijdens of na de wedstrijd, zullen verhaald
worden
aan
degene
die
zich
hieraan
schuldig
maakt.
Tevens behoudt het jeugdbestuur zich het recht bijkomende sancties te nemen.
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4. Gedrags- en leefregels voor sympathisanten
Alle regels geldend voor ouders zijn eveneens van toepassing op andere supporters
van spelers of sympathisanten van de club in het algemeen.

5. Gedrags- en leefregels voor trainers en
afgevaardigden
Alle gedragsregels vermeld in afdeling 3 zijn eveneens van toepassing op trainers en
afgevaardigden.
De jeugdtrainers van KFC BO Beerzel vallen allen onder de regelgeving van het
Charter voor jeugdtrainers. Elke trainer neemt voor aanvang van het seizoen kennis
van dit charter en stelt zich ermee akkoord. Het charter staat ter inzage op de website
van de club.

9

Hetzij de trainer, hetzij zijn afgevaardigde zijn de laatsten om de kleedkamer te
verlaten. Zij zorgen voor de reinheid van de ruimte en laten deze bezemschoon
achter.

6. Gedrags- en leefregels voor leden van het
bestuur en alle andere medewerkers van KFC BO
Beerzel
Alle gedragsregels vermeld in afdeling 3 zijn eveneens van toepassing op leden van
het jeugdbestuur en alle andere medewerkers van de club.
Elke medewerker :
-

heeft een voorbeeldfunctie
heeft respect voor spelers, ouders, sympathisanten, scheidsrechters,
grensrechters en tegenstanders en diens sympathisanten
houdt steeds het belang van de club voor ogen
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7. 10 geboden van fairplay van de KBVB
Iedereen wordt gevraagd de 10 geboden van de fairplay van de KBVB na te leven.

1.
2.
3.
4.

Speel sportief.
Speel altijd om te winnen, maar wees waardig in het verlies.
Volg de regels van het spel.
Respecteer je tegenstanders, je ploegmaats, de scheidsrechters, de officials, de
trainers, de afgevaardigden, de vrijwilligers en de supporters.
5. Eer de mensen die de goede naam van het voetbal verdedigen.
6. Promoot het voetbal.
7. Verwerp corruptie, doping, drugs, racisme, geweld en alle andere gevaren die de
populariteit van onze sport kunnen schaden.
8. Help anderen om aan de negatieve verleidingen van gebod 7 te weerstaan.
9. Stel de mensen die onze sport in diskrediet brengen aan de kaak.
10. Verbeter de wereld dankzij het voetbal.
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