
  

 
 

1. BASISPRINCIEPES EN LEEFREGELS IN KVK WEMMEL 

 

artikel 1.1. – Algemeen 

KVK Wemmel wil een positief beeld van de club uitdragen, vanuit dit perspectief is elke 

persoon die aangesloten is of op één of andere manier deel uitmaakt van de club een 

vertegenwoordiger van KVK Wemmel. Elke vertegenwoordiger van de club verbindt zich 

onderstaand reglement en leefregels na te leven, zowel op als naast het voetbalveld. Hij 

respecteert de regels van fair play, engageert zich om elke vorm van racisme uit te 

sluiten, geen doping te gebruiken en goede gewoontes qua hygiëne op na te houden. 

Elke speler gedraagt zich als sportman, zowel op als naast het veld. Hij moet ten allen 

tijden de club vertegenwoordigen met de grootste waardigheid. Onbehoorlijk gedrag 

moet worden vermeden.Gewelddadig gedrag, scheldwoorden naar teamgenoten, 

tegenstanders, scheidsrechters, pers, publiek, technische staff en officiëel personeel zal 

niet aanvaard worden en kan aanleiding zijn tot sancties. (zelfs tot definitieve uitsluiting 

van de club) Personen die verantwoordelijk zijn voor akties die financiële gevolgen 

hebben voor de club kunnen hiervoor burgelijk aansprakelijk gesteld worden. De kosten 

kunnen door de club verhaald worden en disciplinaire maatregelen kunnen het gevolg 

zijn. 

 

Artikel 1.2 - Infrastructuur 

Iedere speler of lid moet zijn best doen om  de installaties die hem door Kvk Wemmel ter 

beschikking worden gesteld schoon, aangenaam en in goede staat tehouden, zowel 

tijdens de trainingen als tijdens de wedstrijden. We verstaan onder installaties : de 

kleedkamers, de gang, de toiletten, terrein en paden, parkeerplaats en cafetaria. 

Idem voor het materiaal gebruikt binnen de club. 

Tijdens, voor en na de trainingen en wedstrijden, zal behalve de verantwoordelijken van 

Kvk, de trainers en coördinators niemand toegang hebben tot de kleedkamers. 

(uitzondering zie artikel 3.3). 

De club wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies of diefstal binnen de 

infrastructuur van Kvk Wemmel. 

 

Artikel 1.3 -Panathlonverklaring 

Deze verklaring toont ons engagement om verder te gaan dan de gebruikelijke regels en 

waarden en wil zo de positieve waarden van de sport bij jongeren benadrukken. 

 (zie bijlage 2) 



  

 
 

2. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN 

 

Artikel 2.1 – Het dagelijks bestuur van KVK Wemmel 

Benoemd door de raad van bestuur van de club, zijn ze belast met de administratieve en 

sportieve leiding van de club. 

 

Artikel 2.2 – regeling i.v.m. de kleding tijdens de wedstrijden en/of training 

Alle leden die een rol spelen bij het sportieve - coördinatoren, trainers, afgevaardigden 

en spelers - dienen zich te kleden in de officiële uitrusting van de club. Elk voorstel van 

sponsoring, aankoop van sportieve kledij voor één of meerdere categorieën en/of 

toevoeging van een sponsor moet worden voorgelegd aan het comité ter goedkeuring. ( 

conformiteit) 

 

Artikel 2.3 - De sportieve coördinatie van de jeugd 

De club heeft een algemene coördinator en een sportief coördinator voor de  jeugd 

aangesteld. Hij zorgt samen met de verschillende coördinatoren voor het sportieve 

beleid, en de naleving hiervan, van de club tot de categorie U21, in overleg met het 

bestuur. Zij zorgen voor : 

- Toepassen van het leerplan binnen de club (gebaseerd op de visie van de KBVB, 

essentiëel document om te evolueren naar een meer geslaagde opleiding van ded jeugd. 

- Bepaalt de kernen tot u21 

- Houdt toezicht op de individuele beoordeling van de spelers 

- Evalueert het werk van de trainers en communiceert opmerkingen 

- Bepaalt in welke categorie spelers tijdens het seizoen 

- Beslist in geval van conflicten. 

- Organiseert toernooien en houdt toezicht daarop 

- Legt vriendschappelijke wedstrijden vast. 

- Regelt de besetting van de kleedkamers. 

- Sttat in voor contacten met andere clubs of sportautoriteiten 

- Regelt mogelijke disciplinaire problemen 

- Legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur.  



  

 
 

 

Artikel 2.4 - De trainers 

Een trainer treedt in dienst vanaf de aanvaarding van zijn kandidatuur door het dagelijks 

bestuur. Hij/zij wordt voorgesteld door de sportief coördinator of jeugdverantwoordelijke. 

Door zijn aanstelling gaat de trainer akkoord met het sportieve project van de club, de 

richtlijnen die hem/haar worden gegeven door de algemene en sportieve coördinator 

en/of de coördinator van zijn categorie. 

Hij(zij) verklaart ook volgende belangrijke richtlijnen te respecteren: 

- de taak van de trainer is om aan de spelers van het team dat hem/haar is toevertrouwd 

zijn(haar) kennis over voetbal bij te brengen. Bedoeling is dat de spelers, zowel 

individueel als collectief vooruitgang te boeken. Hij/zij geeft iedere speler, zonder 

uitzondering, evenveel speeltijd. Hij/zij respecteert het leerplan van de club en de 

richtlijnen gekregen door de sportieve coördinator. 

 Hij heeft een voorbeeldfunctie, zowel op als naast het terrein. 

- Hij is aanwezig tijdens de trainingen en de wedstrijden van zijn ploeg. 

- Hij/ zij zorgt samen met de afgevaardigde voor een voortdurend toezicht in de 

kleedkamers.Dit om de nodige discipline te waarborgen. (rust, netheid in de 

kleedkamers, etc. 

- Hij/zij werkt samen op een actieve manier met de sportief coördinator, gaat naar  

periodieke vergaderingen, door deze laatste georganiseerd. 

- De trainer is niet verantwoordelijk voor het vervoer van zijn spelers 

- De trainer zorgt ook voor de naleving van dit reglement door de spelers van zijn team . 

Hij/zij is derhalve gemachtigd maatregelen te nemen, in samenwerking met de sportieve 

coördinator,  die hij het meest geschikt zijn om dit doel te bereiken.(in het bijzonder bij 

het hoofdstuk "Disciplinaire maatregelen") 

- In het begin van het seizoen maakt de trainer een keuze voor één of maximaal twee 

afgevaardigden, die hem helpen tijdens het seizoen. (zie artikel 5 van dit hoofdstuk). 

-De trainer is verantwoordelijk voor het materiaal die hem door de club is ter beschikking 

gesteld en voor het respect van de spelers ter zijner beschikking voor de installaties. 

Indien er teveel materiaal ontbreekt, of beschadigde is, aan het einde van het seizoen,  

behoudt het bestuur zich het recht toe om de trainer financiële sancties op te leggen. 

- De trainer is aanwezig bij de verschillende organisaties die in de loop van het seizoen 

door de club worden georganiseerd. (toernooien, eetfestijnen, Fan day, … enz.) Waar 

nodig is hij ter beschikking om een goed verloop mee te helpen verzorgen. 

 



  

 
 

 

- Om het goede verloop van de opleiding niet te verstoren zal iedere trainer die de club 

wenst te verlaten in de loop van het seizoen dit vertrek 1 maand vóór de stopzetting van 

zijn activiteiten melden aan het bestuur. 

 

Artikel 2.5 - De afgevaardigde 

De afgevaardigde van een team treedt in dienst vanaf de aanvaarding van zijn 

kandidatuur door het bestuur,na voorstelling door de trainer. Deze benoeming impliceert 

dat hij(zij) enkele belangrijke regels naleeft: 

Hij(zij) helpt de trainer in de administratieve en materiële organisatie van de het team, 

Hij(zij) nodigt de spelers, bepaald door de trainer, uit voor de wedstrijden van het team, 

hij zorgt, samen met de trainer voor een continue aanwezigheid in de kleedkamer tijdens 

de wedstrijden en trainingen. 

Hij zorgt voor de naleving van respect voor infrastructuur en materiaal die ter 

beschikking gegeven werd aan zijn team. 

Hij(zij) beheert het materiaal en de installaties van de club als een goede huisvader, en 

heeft zelf een voorbeeldig gedrag, 

Hij(zij) is niet verantwoordelijk voor het vervoer van de spelers, 

Hij(zij) verwelkomt het bezoekende team en de scheidsrechter tijdens de 

thuiswedstrijden en leid ze naar de kleedkamer die voor hen zijn voorzien. 

Hij(zij) vult het scheidsrechterblad in, ten laatste een half uur voor de aanvang van de 

wedstrijd 

Hij is gesprekspartner van de scheidsrechter voor alle administratieve en/of disciplinaire 

vragen, voor tijdens en na de wedstrijd 

Tijdens de wedstrijd, draagt hij de verplichte armband (wit bij thuiswedstrijden, 

driekleurig bij uitwedstrijden) Hij brengt ook steeds zijn identiteitskaart mee. Indien hij 

deze niet meeheeftkan de club een boete krijgen van de KBVB. Deze zal voor rekening 

zijn van de afgevaardigde. 

Na de wedstrijd werkt hij het scheidsrechterblad verderaf. ( nagekeken behoorlijk 

ingevuld en ondertekend door alle partijen) 

Tijdens de wedstrijden is hij(zij) de enige officiële vertegenwoordiger van zijn team. Hij 

kan dan ook door de KBVB worden uitgenodigd om uitleg te verschaffen bij een 

gespeelde wedstrijd. Indien dat het geval is gaat hij naar de KBVB om zijn team te 

verdedigen. Bij onmogelijkheid verwittigd hij zo snel mogelijk de G.C. 



  

 
 

 

Artikel 2.6 - De spelers 

Om te kunnen deelnemen aan de wedstrijden moet iedere speler rechtsgeldig worden 

aangesloten bij KVK Wemmel. Hij moet bovendien, behalve uitdrukkelijke ontheffing van 

het bestuur, in regel zijn met zijn lidgeld op 15 augustus van het lopende seizoen om te 

kunnen deelnemen aan trainingen en wedstrijden. 

Een medisch controle bij de huisarts is aan te raden. 

de speler aangesloten bij KVK Wemmel is zich bewust van deze princiepes en huisregels. 

Door zijn lidmaatschap gaat hij hier ook mee akkoord. Evenals met de reglementen van 

de KBVB. 

Hij(zij): 

- Respecteert de richtlijnen van zijn(haar) trainer, zowel sportief als disciplinair als 

organisatorisch. 

- Respecteert nauwgezet het materiaal en de installaties van de club 

- Toont respect voor zijn(haar) trainer, zijn afgevaardigde en naar de andere leden van 

de club, naar het publiek (ouders, familieleden, vrienden, supporters, enz.), en naar de 

leden van de andere teams, evenals naar de scheidsrechters 

- Voor de categorie U15 tot en met U21 in het bezit van zijn(haar) identiteitskaart, of 

voor de andere jongere categorieën in het bezit zijn van een officieel document met de 

geboortedatum. Dit document afgeven aan de afgevaardigde voor elke wedstrijd. Niet in 

het bezit zijn van de identiteitskaart betekent niet opgesteld worden in de wedstrijd. 

- Antwoordt positief op de vraag van de club in het kader van evenementen 

georganiseerd door de club. 

- gaat in op een dagvaarding die uitgaat van een disciplinaire commissie van de KBVB, 

- houdt de infrastructuur in goede staat en netjes 

- Gebruik enkel schoenen met multistuds op het synthetische terrein en bekijkt ook of 

deze proper zijn 

- gebruikt NOOIT schoenen met aluminium studs op het synthetische terrein, 

- maakt de schoenen schoon buiten de kleedkamers op de daarvoor voorziene plaatsen 

- de dag van de wedstrijd, begeeft hij zich tijdig naar de afgesproken plaats. Indien er 

geen vervoer is voorzien door de club zorgt hij ervoor dat zijn ouders hem brengen naar 

het terrein van de te splen wedstrijd. 

- hij  houdt zich aan de code van de voetballer van de KVK Wemmel (bijlage 1) 

 



  

 
 

Voor de wedstrijden, heeft de speler volgende zaken mee, sommige door de club 

voorzien : 

- Een paar schoenen met studs, 

- een paar scheenbeschermers 

- een officiële shirt van de club 

- een officiële short van de club 

- een officiëel paar kousen van de club, 

- een zak, 

- de training van de club, 

wanneer kledij geleverd werd door de club, is het dragen ervan verplicht bij officiële 

wedstrijden. Elke speler draagt zorg voor de geleverde kledij.Het dragen van ringen, 

kettingen, horloges, oorbellen, piercings is verboden tijdens de trainingen en 

wedstrijden. 

In geval van kwetsuur, zal hij het officiëel document van ongeval, ingevuld en 

ondertekend door een geneesheer, binnen de 14 dagen terugbezorgen aan de G.C. Hij 

kan dit document vragen aan zijn trainer of afgevaardigde. Indien deze termijn wordt 

overschreden zal de terugbetaling door de KBVB in het gedrang komen. Alvorens de 

trainingen te hervaten dient een document van volledige genezing aan de G.C. 

terugbezorgd worden. 

Doping is strict verboden. De club vestigt vooral de aandacht van de speler op het 

bestaan van wetgeving tegen het gebruik van doping van regio's en Vlaamse, Waalse 

gemeenschappen (Decreet van April 26th, 1999 de organisatie van de sport in de Franse 

Gemeenschap - Anti-doping bestrijden en respect voor de voorrang van gezondheid in de 

sport practice) en inwoner van Brussel. Onaangekondigde controles kunnen worden 

verricht, en in geval van overtreding, zullen zware sancties kunnen worden uitgesproken. 

De speler moet zijn arts waarschuwen dat hij regelmatig voetbal speelt voordat hij 

geneesmiddelen voorschrijft. Iedere speler die zich niet aan deze regel houdt zal zelf de 

gevolgen moeten dragen. 

 

Artikel 2.7 - Test 

Geen test, in of buiten de club kan worden gedaan zonder toestemming van de 

jeugdverantwoordelijke. De club wijst alle aansprakelijkheid af in het geval van een 

ongeval of incident tijdens een onbevoegde test.  

De club behoudt zich het recht toe om sancties op te leggen aan leden, spelers die deze 

maatregelen niet eerbiedigen. 



  

 
 

 

 

3. AANBEVELINGEN AAN DE OUDERS (FAMILIE) OF VERTEGENWOORDIGERS 

VAN DE SPELERS 

 

Artikel 3.1 - administratief beheer 

De ouders dienen het lidgeld te betalen binnen de vermelde termijnen. In geval van niet 

of niet tijdig betalen zal de speler (behalve akkoord van het bestuur) niet meer mogen 

deelnemen aan de trainingen en de wedstrijden. Hij zal ook geen kledingpakket 

ontvangen.  

Artikel 3.2 - Ondersteuning van onze teams 

Binnen het kader van de doelstellingen van onze opleidingen van onze jeugd, wordt  

nadrukkelijk gevraagd aan de ouders (familie) om: 

- zich te gedragen op een voorbeeldige manier zowel tegenover de spelers, de trainers, 

als naar tegenstanders en  scheidsrechters. Evenals op een algemene manier naar de 

leden van de club, wat bijdraagt op een belangrijke manier aan het imago van de club, 

- hun kinderen te begeleiden tijdens de trainingen en wedstrijden waar ze aan 

deelnemen. Om samen met de trainer en de afgevaardigde voor de organisatie van het 

vervoer te zorgen. 

 - niet tussen te komen in de beslissingen van de trainer (samenstelling van het team, de 

vervanging van een speler in match, etc.). Indien nodig, kunnen zij met hun 

opmerkingen terecht bij de sportieve coördinator 

- deel te nemen aan de organisatie van evenementen van de club (toernooien, 

eetfestijnen en andere festiviteiten), voorzover die dienen om financiële middelen te 

vergaren bestemd voor de verbetering van de opleiding van de jeugd (materiaal, 

uitrusting, etc.) of voor de verdeling van geschenken (St Niklaas etc.). 

 

Artikel 3.3 - Verplichtingen van de ouders(familie) 

Verder willen we de ouders herinneren dat: 

- Het verboden is om in de kleedkamers te gaan voor, tijdens of na een training of 

wedstrijd.(behalve de categorieën U6 en U7), tenzij bijzondere toestemming van de 

afgevaardigde of trainer. 

- we respect vragen voor het werk van de trainer en ze niet zijn plaats dienen in te 

nemen tijdens de trainingen of wedstrijden door foutieve, tegengestelde of eigen 

instructies mee te geven aan hun kind, 



  

 
 

- Het verboden is om op het terrein of in de neutrale zone zich te bevinden tijdens een 

wedstrijd of training. Deze regeling wordt vastgesteld door de KBVB, zij maken geen 

uitzondering. 

- Als er geen vervoer is gepland door de club voor een wedstrijd op verplaatsing de 

ouders voor het vervoer van en naar de te bezoeken club moeten zorgen. Wanneer er te 

weinng spelers aanwezigzijn en forfait moet worden gegeven kunnen de afwezige spelers 

bestraft worden voor de volgende wedstrijden. 

- De installaties van KVK Wemmel zijn geen kinderopvang. Het is belangrijk dat de 

ouders(familie) hun kind volgen in hun voetbal en sportieve evoluties. 

 

Artikel 3.4 - Resoluties van de extra-sportieve problemen 

Niet-disciplinaire extra-sportieve probleem kunnen worden voorgelegd aan de sportieve 

coördinator of aan de jeugdverantwoordelijke. 

 

4. PROCEDURES EN DISCIPLINAIRE MAATREGELEN 

 

ARTIKEL 4.1 – doelstellingen 

In alle clubs en verenigingen moeten er regels zijn en het respect hiervoor. Deze regels 

zijn bedoeld om problemen te voorkomen en op te lossen. Ze zijn niet bedoeld om ieder 

onder dwang en aantal dingen op te leggen. Ze zijn wel noodzakelijk om tot een goede 

harmonie te komen binnen de club en een goede ontwikkeling mogelijk te maken van de 

club en van elk lid individueel. 

 

Artikel 4.2 - Fair play, strijd tegen racisme en gewelddadig gedrag.  

Iedereen die een bedreigend of gewelddadig gedrag vertoont en/of racistische of 

beledigende uitlatingen uit naar kinderen, ouders(familie), trainers, afgevaardigden, etc. 

of die de club denigreert, zowel uit als thuis, kan worden opgeroepen voor het bestuur en 

een boete krijgen die kan gaan tot uitsluiting uit de club. 

 

Artikel 4.3 - Gedrag op het terrein en sancties 

Indien, in de loop van de training of tijdens een wedstrijd, een speler gedrag vertoont dat  

het goede verloop verstoort, kan zijn trainer hem van het veld sturen en naar de bank 

verwijzen. In dit geval moet de betrokken speler onmiddellijk het terrein verlaten, en kan 

hij niet meer deelnemen aan de rest van de training of wedstrijd.  De trainer informeert 

deze uitsluiting aan de sportief coördinator  Al naar gelang de ernst van de feiten en/of 



  

 
 

hun repetitieve karakter, zal de sportief coördinator en/of de jeugdverantwoordelijke 

diciplinaire maatregelen nemen. 

Artikel 4.4 -  waarschuwingen, gele kaart, rode kaart 

Geen andere sancties kunnen worden gegeven aan een speler die een gele of rode kaart 

krijgt in de loop van match, behalve die eventueel van de KBVB. Indien echter deze gele 

of rode kaart gekregen werd na onsportief of aggressief gedrag tegen een partner, in de 

richting van een tegenstander, naar een scheidsrechter of naar het publiek, zal de 

sportief coördinator, op basis van het hem door de trainer geleverde verslag, 

maatregelen nemen tgo de speler die in de fout ging. De boete van de KBVB kan 

verhaald worden op de speler. Bij niet betaling behoudt de club zich het recht om de 

speler niet meer op te stellen. 

 

Artikel 4.5 - vertragingen en ongerechtvaardigde afwezigheid op de trainingen 

en in de wedstrijden 

Een speler die te laat komt op de training of op de wedstrijd kan door de trainer 

geweigerd worden om deel te nemen aan de match of trainng indien de rechtvaardiging 

hem onvoldoende lijkt. Zelfs als de rechtvaardiging voldoende is , kan de trainer weigern 

om de speler nog op te stellen, nml als de resterende tijd minder dan de helft is van de 

totale speeltijd. In geval van  herhaaldelijke vertragingen of afwezigheden kan de 

sportief coördinator andere disciplinaire maatregelen treffen. 

 

Artikel 4.6 – tuchtmaatregelen die aan het bestuur worden voorgelegd. 

Alle maatregelen van uitsluiting langer dan 7 opeenvolgende dagen worden door de 

jeugdverantwoordelijke, samen met de sportieve coördinator, genomen. Hetzelfde geldt 

voor een niet spelend lid.  

Artikel 4.7 – Disciplinaire commissie - procedure 

In het bovengenoemde geval (4.6), kan het bestuur: 

- zelf een beslissing nemen, 

-Een disciplinaire commissie laten beslissen. Deze bestaat uit minstens 3 leden. 

Hier geldt de volgende procedure: 

- De betrokken leden uitnodigen en toehoren, eventueel vergezeld van ouders of voogd. 

- Verslag van trainer en/of sportief coördinator nalezen of aanhoren. 

- indien nodig, luistren naar andere getuige, nuttig voor het begrijpen van de situatie, 

anhoren. 



  

 
 

- Luistern naar de mogelijke eiser(s) 

- Na een zorgvuldige afweging, een gemotiveerd besluit nemen. 

- de beslissing meedelen aan betrokkenen. 

Het bestuur is gemachtigd om eventuele tuchtmaatregelen te nemen.Hiertoe behoort ook 

definitieve uitsluiting uit de club. 

Elke maatregel gaat van kracht vanaf die is medegedeld aan de betrokkenen. 

 

Artikel 4.9 - niet-betaling van de bijdrage 

Het bestuur bepaalt de termijn van betaling van de verschuldigde premie. 

De spelers die niet in orde zijn met hun bijdrage : 

- kunnen niet deelnemen aan de trainingen, noch worden opgesteld tijdens de 

wedstrijden 

- zullen geen kledijpakket ontvangen 

in geval van wanbetaling van de premie verschuldigd door een lid, kan het bestuur deze 

speler uitsluiten totdat de bijdrage betaald is. 

 

5. NIEUWE MAATREGELEN 

Eventuele wijzigingen of nieuwe regels zullen worden uitgehangen in de cafetaria en de 

hal van de kleedkamers. Tenzij anders bepaald, worden ze onmiddellijk van kracht. In 

geval van wijziging of nieuwe regels, zal het volledige reglement opnieuw worden 

opgesteld aan het begin van het volgende seizoen. 

Dit reglement is van toepassing, elke speler, diens vertegenwoordigers, trainer, 

afgevaardigde, lid van de club behoort het te hebben gelezen en aanvaard, uiterlijk op 

het ogenblik van zijn/haar ansluiting.Dit reglement is beschikbaar voor alle leden van  

KVK Wemmel op eenvoudig verzoek bij de G.C. 

 

 

Voor  KVK Wemmel 

 

Frank Van Briesen       Roger Huysegoms 


