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KFC ZAMMEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

1. Algemeen 

Dit document regelt de algemeen geldende regels van voetbalclub KFC Zammel en is bindend voor zijn vaste 
en toegetreden leden en gastgebruikers. De VZW KFC Zammel heeft vaste (werkende) leden, in dit 
document en daarbuiten gemakshalve het bestuur genoemd en toegetreden niet stemgerechtigde leden, 
bijvoorbeeld spelers, trainers, ouders, supporters die deelnemen aan de activiteiten die de vzw organiseert. 
Bij uitbreiding geldt dit reglement ook voor gasten en gastgebruikers van de accommodaties. Dit reglement 
kadert in het tonen van wederzijds respect en is een aanvulling op de geldende VZW statuten, de 
reglementeringen van de voetbalbond en de desbetreffende wetgeving. Gebeurlijke meningsverschillen, 
kritiek of voorstellen worden voorgelegd aan het bestuur. 

2. Toetreding tot de club  

Spelende leden, de voetballers, hebben de plicht voorafgaand aan het seizoen het door het bestuur 
bepaalde lidgeld te betalen. Betaling van dit lidgeld bevestigt akkoord met dit huishoudelijk reglement. Het 
lidgeld bepaalt het recht tot toetreding als spelend lid voor de lengte van een voetbalseizoen en kan niet 
gedeeltelijk of geheel teruggevorderd worden in gevallen als (exemplarisch, maar niet beperkt tot) 
langdurige blessure, overmacht, inkorting seizoen, weer belet of andere belemmerende omstandigheden. 
Het toetreden tot de accommodaties als supporter of gast bevestigt bij toetreding akkoord met dit 
huishoudelijk reglement.  

Het lidgeld dekt de administratieve kosten verbonden aan de aansluiting van een speler aan de KBVB, zoals  
betaling van de verzekering van de medische onkosten bij blessures, de aansluitingstaks voor de spelers, een 
jaarlijks kledijpakket, de kosten voor onderhoud en aankoop van spelmateriaal + diverse andere kosten Niet 
betaling van de jaarlijkse bijdrage brengt van rechtswege het verlies van het lidmaatschap mee. 

3. Club Integriteit 

Als club willen we een hechte familieclub zijn, gestoeld op samenhorigheid, fair play, verdraagzaamheid en 
sportiviteit. Iedere vorm van discriminatie, uitsluiting, pestgedrag, racisme en onverdraagzaamheid wordt 
niet getolereerd binnen onze club. Spelers, trainers, afgevaardigden, ouders, supporters, bestuur, verbinden 
er zich toe de naam en eer van de club te respecteren en te vrijwaren. 

Trainers en Afgevaardigden engageren zich naast het sportieve ook voor het feit dat ieder aangesloten lid 
zichzelf kan zijn. 

Om ieders persoonlijke integriteit te bewaren en vrijwaren, heeft het bestuur een Aanspreekpersoon 
Persoonlijke Integriteit (API) aangeduid. Deze persoon heeft als taak elk gemeld geval van onaangepast 
gedrag op een onafhankelijke, discrete manier te benaderen, onderzoeken en behandelen.  

Deze persoon zal ook oordelen of bepaalde gedragingen leiden tot tuchtstraffen of uitsluiting van de club. 
Deze zullen altijd binnen het bestuur worden besproken en bepaald. Strafrechtelijke overtredingen zullen 
altijd worden doorgegeven aan de bevoegde instanties. 

Het bestuur heeft het recht om op elk moment een individu of groep tijdelijk of definitief de toegang tot de 
accommodaties te ontzeggen 
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4. Vrijwilligheid 

Het bestuur van KFC Zammel draagt eenheid en gelijkheid nauw aan het hart. Het heeft daarom besloten om 
de lidgelden, zoals besproken in punt 2, zo economisch mogelijk te houden zodat iedereen de kans heeft om 
toe te treden tot de club. 

Het werken met vrijwilligers is daarom noodzakelijk. Ieder actief lid bij KFC Zammel, bestuur, trainers, 
afgevaardigden, vaste medewerkers, … werkt op vrijwillige basis.  

Aan de ouders wordt ook gevraagd hun steentje bij te dragen door het verzorgen van de wekelijkse 
tapdienst. Deze is per beurtrol per ploeg vastgelegd door het bestuur. Bij evenementen zal ook op vrijwillige 
basis medewerking worden gevraagd. 

5. Trainingen, wedstrijden 

Aanwezigheid op training is gewenst. Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet kan 
aanwezig zijn voor een training of wedstrijd, verwittigt hij minimum 2 uur op voorhand persoonlijk de 
trainer. 

Iedere speler brengt tijdens de trainingen zijn eigen oefenbal mee. 

Scheenbeschermers zijn verplicht en worden door de speler zelf aangeschaft. 

Voetbalschoenen worden ook door de speler zelf aangeschaft. Duiveltjes en preminiemen zijn van 
bondswege verplicht om met vaste studs te spelen. 

Je voetbalschoenen dienen steeds proper te zijn. 

Bij wedstrijd heeft iedere speler vanaf U14/U15 zijn identiteitskaart bij. Spelers zonder identiteitskaart 
worden in principe niet opgesteld!  

Voor training ben je stipt op het uur van de training op het veld aanwezig. 

Bij wedstrijden wordt gevraagd om op een afgesproken tijdstip samen te komen. De trainer bepaald 
wanneer er wordt samengekomen en het is aan de spelers om deze afspraken na te komen. 

Bij uitwedstrijden komt men stipt op het afgesproken tijdstip samen. Indien een speler rechtstreeks naar het 
voetbalveld van de tegenstrever rijdt, vragen wij de trainer hiervan tijdig te verwittigen. 

Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en de tegenstander (ook na een verlieswedstrijd). 

 

6. Gebruik Accommodatie 

De kleedkamers worden alleen gebruikt om zich om te kleden en om te douchen. 

Vermijd nodeloos verkwisten van warm water. Er komen mogelijk nog andere ploegen achter je. 

Voetbalschoenen worden steeds buiten gereinigd, NOOIT onder de douches. 

De kleedkamers worden vanaf U13 door de spelers zelf in een beurtrolsysteem gereinigd. De 
eindverantwoordelijkheid ligt bij de afgevaardigde en de trainer. 

Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen (sieraden, gsm, geldbeugel). Laat ze niet onbeheerd 
achter. Geef alles desnoods af aan de afgevaardigde. 

Uiterlijk 15 min. na het einde van de training of wedstrijd worden de kleedkamers verlaten. 
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De trainer die al laatste de terreinen verlaat, dooft onmiddellijk de lichten  

Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers! 

Het is niet toegestaan om met voetbalschoenen te kantine te betreden 

Bij opzettelijke beschadiging worden de herstellingskosten integraal aangerekend aan de vernieler. 

Diefstal van materiaal of persoonlijke bezittingen van medespelers betekent directe verwijdering uit de 
club en zal gerechtelijk vervolgd worden 

7. Ouders 

Een positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw zoon/dochter. 

Steun uw zoon/dochter vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en relativeer goede prestaties. 

Wij vragen ook aan de ouders sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en 
dit zowel t.o.v. uw zoon/dochter, zijn/haar ploegmaats, de trainer en afgevaardigden, de tegenstrever en de 
scheidsrechter. U vervult immers een voorbeeldfunctie! 

Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. Coaching gebeurt door 
de trainer en niet door de ouders of de afgevaardigden. De trainer zal ervoor zorgen dat iedere speler 
minstens 50% van de wedstrijd speelt (U6 t/m U17) 

Wij vragen ook uw kind niet te straffen door, het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden, 
voetbal is een ploegsport, wij rekenen op uw zoon/dochter. 

Gelieve uw negatieve kritiek te beperken en rechtstreeks mee te delen aan de verantwoordelijke personen. 
Niemand is ermee geholpen als er naast het veld of in de kantine wordt geroepen of getierd. 

Voor vragen of problemen i.v.m. het sportieve kan je steeds terecht bij de trainer. Voor extra sportieve 
vragen kan je de afgevaardigden of de ( jeugd)bestuursleden contacteren. 

Er wordt gevraagd dat u een paar keer per jaar mee de armen uit de mouwen steekt bij clubactiviteiten zoals 
tornooi, restaurantdagen, bbq..... 

Voor de veiligheid van onze jeugd, vragen wij de ouders om hun kinderen af te halen/ aanwezig te zijn ten 
laatste 15 minuten na het einde van de training. 

30 min. na het beëindigen van de wedstrijd stopt de verantwoordelijkheid van de club. 

Geen ouders in de kleedkamers gewenst vanaf U9 en ouder. 

Niemand is professioneel, iedereen is er op vrijwillige basis. Deze inzet is onbetaalbaar en moeten we 
koesteren. 

 

8. Sancties 

Dit reglement beoogt voornamelijk de goede werking tussen de club, trainers en afgevaardigden, spelers, 
toeschouwers en ouders te vrijwaren en bevorderen. 

Bij het niet naleven van het huishoudelijk reglement, zal het bestuur een aangepaste straf voorzien in lijn 
met de ernst en oorzaak van het niet naleven van het reglement. 


