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1. Inleiding  

Bij onze club KFC Alken vinden wij het naleven van de juiste normen en waarden bij de beoefening 

van de voetbalsport zeer belangrijk.  KFC Alken wil dan ook actief werken aan een betere 

bewustwording bij spelers, begeleiders, opleiders en ouders op dit vlak.   

Onze club moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters niet alleen met het nodige 

plezier en voldoening kunnen voetballen, maar ook met het nodige respect voor elkaar en voor hun 

omgeving.   

De club heeft dan ook binnen dit kader een aantal gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen 

helpen.  Ieder lid van onze club wordt geacht deze gedragscodes te volgen.  Met name de opleiders, 

begeleiders en de ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor 

wat betreft het uitdragen en bewaken van deze gedragsregels.  Het niet naleven van deze afspraken 

kan in sommige gevallen leiden tot sancties.  Het is uiteraard de bedoeling dit te vermijden en we 

rekenen dan ook op ieders inspanning om het Huishoudelijk Reglement zoveel mogelijk na te leven.  

  



  

Huishoudelijk reglement en gedragscode 

 

 

 

  pag. 3 / 20 

 

2. Missie / Visie 

KFC Alken heeft een duidelijke “missie / visie” : 

Voor elkeen, van jeugd tot seniors, voor dames en heren, in of in de nabijheid van de eigen 
gemeenschap, op eigen niveau van de spelers, een zo goed mogelijke opvoeding en 
kwalitatieve voetbalopleiding verschaffen, in een aangename sfeer en omkadering. 

KFC Alken staat voor :  

Koninklijke Football Club 

Kwaliteit Fair  Communicatie 

Kids  Fun  Community 

 

De bedoeling van onze club is echter ook om spelers zodanig op te leiden dat hun talenten ontdekt, 

ontwikkeld en gebruikt worden.  Op die manier kunnen spelers later ook doorgroeien naar de 

beloften en eerste ploeg.  De club zal echter ook de nodige ondersteuning geven aan “uitzonderlijke” 

talenten om indien gewenst hun ambities op een nog hoger niveau waar te maken.  Hiervoor zal de 

club blijven aansturen op een positieve en constructieve samenwerking met jeugdwerkingen van 

clubs uit 1ste klasse. 

KFC Alken wil echter meer zijn dan een voetbalopleiding : we willen een hechte club zijn waar 

iedereen zich thuis voelt en waar iedereen op elkaar kan rekenen en zich voor elkaar inzet, op en 

naast het veld.  We moedigen onze jeugdspelers en hun familie en vrienden dan ook aan om zich in 

te zetten als supporter van de andere teams en van de eerste elftallen, als scheidsrechter, 

jeugdtrainer of als afgevaardigde, bestuurslid, medewerker of vrijwilliger. 

Onze club hecht veel belang aan diversiteit.  Daarom is bij ons elk lid welkom, ongeacht zijn of haar 

competenties, achtergrond, geslacht, afkomst of seksuele voorkeur. 

In de visie van de club moet elke speler op het hoogst mogelijke niveau spelen : in functie daarvan 

zullen wij ook “doorschuivingen” naar hogere leeftijdscategorieën of ploegen in een hoger niveau 

voorstellen wanneer uit de evaluatie blijkt dat de speler daar klaar voor is.  Het doorschuiven zal 

altijd gebeuren in dialoog met speler en ouders.  Wanneer een speler op basis van de objectieve 

evaluatie (of opeenvolgende evaluaties) boven zijn niveau blijkt te spelen dan kan een 

“terugschuiving” naar een lager niveau worden voorgesteld.  Hiertegen kan een speler of ouder zich 

niet verzetten.  Het door- en terugschuiven zal echter steeds gebeuren met maximale aandacht voor 

zowel de sportieve- als menselijke aspecten en zal op een redelijke manier worden gecommuniceerd 

en onderbouwd.  

Het is de taak van het bestuur om deze visie te bewaken en ieder lid, medewerker en betrokkene te 

stimuleren en te ondersteunen bij het naleven en implementeren van deze visie. 
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3. Algemene gedragsregels 

De club vraagt nadrukkelijk aan iedereen, die onder de naam van KFC Alken aan een activiteit 

deelneemt, hetzij als bestuurslid, speler, opleider, ouder of supporter zowel tijdens als na de 

beoefening van de voetbalsport of van welke andere activiteit dan ook, zowel op de terreinen van 

KFC Alken als ook op verplaatsing de algemeen aanvaarde normen en waarden te respecteren.  

Hieronder volgen een aantal algemene regels die zowel bij het voetballen thuis als op verplaatsing, 

als op het gebruik en het betreden van een voetbalcomplex, zowel thuis als op verplaatsing van 

toepassing zijn. 

Spreek gerust diegene aan die zich niet houdt aan deze regels. Sociale controle geeft het beste 

resultaat.  

3.1. Uitgangspunten. 

Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent.  Zonder 

samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.  

 We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.   

 We gedragen ons altijd sportief, ook als we vinden dat de anderen minder sportief zijn.   

 We hebben altijd respect voor de scheidsrechter en zijn/haar beslissingen, ook als we vinden dat 

deze een fout maakt.  

 De winnaar is degene die ook groot is in het verlies.  

 Sport is er voor iedereen; niet alleen voor diegenen met het meeste talent. 

 

3.2. In het sportcomplex/kantine.  

Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft, ook als we op 

verplaatsing gaan.  Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:  

 Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.  

 Afval wordt in de daarvoor bestemde vuilnisbakken gegooid. 

 Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen.  

 De mensen van de bediening worden met het nodige respect aangesproken. 

 Er wordt niet gelopen, gesprongen of met ballen gespeeld in de kleedkamers, kantine en gangen. 

 Neem je stoelen mee om buiten te zitten, dan is dat geen probleem, maar breng ze dan daarna 

zelf even terug.  

 Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen of krukken, dus niet op tafels.  

 Plaats je voetbaltassen niet in de gangen maar in de daarvoor bestemde kleedkamers of 

opbergruimtes.  

 Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.  

 

 

3.3. Op en rond de velden. 

 

 Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als 

je naar de andere kant moet.  Zeker als er een wedstrijd bezig is.  
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 Blijf achter de omheining tijdens een wedstrijd.  In geen enkel geval wordt het terrein betreden 

tijdens een aan de gang zijnde wedstrijd.  

 Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.  

 De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.  

 Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.  

 

3.4. Alcohol en tabak. 

 

Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate.  Gebruik van 

alcohol in de kleedkamers is verboden.  In de kleedkamers, in de andere gebouwen en op het veld 

geldt een absoluut rookverbod.  Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het 

bijzijn van kinderen een slecht voorbeeld is voor onze jeugd.  

Alcoholische dranken worden niet gegeven of verkocht aan jongeren onder de 16 jaar.  

3.5. Drugs 

Drugsbezit en drugsgebruik in en om onze sportaccommodaties zijn verboden en zal direct aanleiding 

geven tot een verwijdering van de persoon in kwestie van het veld of het complex.  Bovendien wordt 

deze persoon ook onmiddellijk geschorst tot er een definitieve sanctie is uitgesproken.  

3.6. Algemeen 

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook 

wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.  

Vechtpartijen (zowel tijdens de training, wedstrijden als daarbuiten) zijn uit den boze en zullen 

steeds intern gesanctioneerd worden.  
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4. Gedragsregels spelers 

De algemene gedragsregels zijn van toepassing op de spelers.  Bovendien gelden volgende specifieke 

gedragscodes :  

 Beleefd, correct en sportief gedrag op en naast het veld is een absolute vereiste, en dit 

tegenover trainers, begeleiders, afgevaardigden, medespelers, tegenstanders, supporters, 

ouders en scheidsrechter.   

 Racistische uitlatingen t.o.v. derden zullen bestraft worden.  De speler kan tevens uit de club 

verwijderd worden wegens onsportief gedrag en/of racistische uitlatingen van hun ouders en/of 

familieleden.  

 Elke speler vertegenwoordigt de club naar de buitenwereld toe steeds op een waardige wijze, 

zowel op- als naast het veld, maar ook op sociale media (facebook, twitter,…). 

 Durf een eigen mening hebben maar uit dit steeds op een correcte en beleefde manier. 

 Tijdens trainingen en wedstrijden is Nederlands de voertaal.  In de mate van het mogelijke zal de 

club zich aanpassen indien een speler het Nederlands nog niet machtig is.  We gaan er wel vanuit 

dat de speler in kwestie Nederlands zal leren. 

 Elke speler neemt in principe steeds deel aan alle activiteiten van de club waarvoor hij wordt 

opgeroepen en meldt zich tijdig af bij opleider of begeleider als hij/zij niet aan de activiteit kan 

deelnemen.  

 Elke speler is zuinig op alle materialen die hij/zij mag gebruiken, dus ook op de velden en 

kleedkamers.  

 Voor een speler die betrapt wordt op diefstal van materiaal of van persoonlijke bezittingen volgt 

een zware sanctie en bij herhaling kan hij worden uitgesloten uit de club.   
 

4.1. Stiptheid 

 Bij de trainingen dienen alle spelers 5 minuten voor aanvang van hun training in kledij klaar te 

staan op het oefenveld.  

 Voor een wedstrijd zijn alle spelers tijdig op het aangegeven tijdstip en de afgesproken locatie 

aanwezig.  

 Verwittig steeds tijdig de trainer in geval van afwezigheid of vertraging, zowel bij wedstrijden als 

bij trainingen. 

 Voetbal is een ploegsport : afmelden voor een wedstrijd dient tijdig te gebeuren zodat de trainer 

de kans krijgt om met een volwaardige ploeg naar een wedstrijd te gaan. 

 Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan kan een 

trainer of begeleider beslissen om de speler al of niet bij de volgende wedstrijd te laten spelen.  

 Na de training of wedstrijd gaan we in groep terug naar de kleedkamers.   

 Na een wedstrijd gaan we ook in groep naar de cafetaria om iets te eten.  Iemand van de ouders 

heeft immers broodjes voorzien in functie van de groep.  Dit is dus een groepsmoment om de 

wedstrijd af te sluiten. Iemand die een afspraak heeft of niet kan blijven dient dit op voorhand 

aan de trainer of afgevaardigde door te geven zodat deze de betreffende ouders kan verwittigen 

hoeveel spelertjes er aanwezig zijn na de wedstrijd. 

 Niemand verlaat de wedstrijd of training zonder de toelating van de trainer. 

 De studies en school primeren steeds boven het voetbal.  De trainers mogen dus een 
sporadische afwezigheid op training, met als reden “werk voor school”, niet verbinden met een 
eventuele niet selectie voor een wedstrijd.  
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4.2. Uitrusting 

 Men traint en speelt steeds in een sportuitrusting en met aangepast schoeisel. 

 Bij regenweer zorgt de speler voor aangepaste regenkledij. 

 Bij koud weer (temperaturen lager dan 10°) draagt de speler extra (thermisch) ondergoed of 

onderkledij en trainen we in lange broek.  Ook handschoenen en een muts zijn zeker bij de 

jongere spelers dan aangewezen. 

 De uitrusting en in het bijzonder de schoenen zijn steeds proper bij aankomst op de training of 

wedstrijd. 

 De speler krijgt een wedstrijduitrusting (wedstrijdbroek en trui) in bruikleen voor één seizoen.  

Deze wordt na de wedstrijd mee naar huis genomen en gewassen voor de volgende wedstrijd.  

Op het einde van het seizoen moet de wedstrijduitrusting terug ingeleverd worden.  De 

wedstrijdkousen zijn eigendom van de speler. 

 Op wedstrijddagen komen de spelers in propere training van KFC Alken naar de wedstrijd.  De 

training wordt ook door iedereen na de wedstrijd gedragen. 

 Ballen worden steeds door de trainers verzameld en bijgehouden.  Deze ballen zijn en blijven 

eigendom van de club. 

 Het dragen van scheenbeschermers is verplicht tijdens trainingen en wedstrijden; 

 Uit veiligheidsoverwegingen is het dragen van sierraden (ringen, oorbellen, piercings, horloge, 

kettingen, enz.) tijdens wedstrijden en trainingen verboden. 

Elk kledingstuk duidelijk kenmerken a.u.b. !!! 

4.3. Kleedkamers - Velden – Infrastructuur 

 We houden onze infrastructuur (kantine, kleedkamers, velden, omgeving) zo proper mogelijk.  

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

trainen doe je buiten.  Er wordt dus niet met de bal binnen gespeeld.   

 Schoenen en ander materiaal dat zeer vuil is wordt buiten afgespoeld of afgeklopt op de 

daarvoor voorziene plaatsen.  Het is niet toegestaan om schoenen of zeer vuil materiaal af te 

spoelen onder de douche. 

 Iedere speler neemt na de training of wedstrijd een douche in de hem toegewezen kleedkamer.  

Zeker op locatie Langveld zal hier streng worden op toegezien. 

 In de kleedkamer en in de douche draagt de speler om veiligheids- en hygiënische redenen 

steeds badslippers. 

 Vanaf de categorie U10 moet iedereen (in beurtrolsysteem) de handen uit de mouwen steken 

om de kleedkamers proper te maken.  Dit is ook een deel van de vorming.  Het reinigen van de 

kleedkamers omvat : het deponeren van alle afval in de vuilnisbakken (bv. lege flessen (ook de 

dopjes), tapes, enz. ) en het overtollige water aftrekken naar het dichtstbijzijnde afvoerputje.  De 

categorieën jonger dan U10 worden bij deze karweitjes bijgestaan door afgevaardigden en 

trainers.   

 Ook op verplaatsing alle afval in de vuilbakken deponeren en de kleedkamers met het nodige 

respect behandelen. 
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 Schadeclaims door vandalisme of respectloos gebruik van de kleedkamers vallen steeds ten laste 

van de boosdoeners. 

 De club zorgt ervoor dat de kleedkamers (en de rest van de infrastructuur) regelmatig gepoetst 

en onderhouden wordt zodat een optimale hygiëne verzekerd is. 

 Enkel spelers, trainers, afgevaardigden en vertegenwoordigers van het bestuur zijn toegelaten in 

de kleedkamers.  Ook ouders van spelers tot en met U7 mogen in de kleedkamers om de 

spelertjes te helpen bij het wassen en omkleden. 

 Meldt aan de trainer, begeleider of vertegenwoordiger van de club als er iets kapot is gegaan.  

 Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geef deze in bewaring bij de trainer 

of begeleider.  

 Spelers helpen mee met het verzamelen en opruimen van materialen na de training.  
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5. Gedragsregels afgevaardigden/begeleider 

De algemene gedragsregels zijn van toepassing op de begeleiders.  Bovendien gelden volgende 

specifieke gedragscodes :  

 Beleefd, correct en sportief gedrag op en naast het veld is een absolute vereiste, en dit 

tegenover trainers, begeleiders, afgevaardigden, spelers, tegenstanders, supporters, ouders en 

scheidsrechter.   

 Racistische uitlatingen t.o.v. derden zullen bestraft worden.  

 Elke afgevaardigde/begeleider vertegenwoordigt de club naar de buitenwereld toe steeds op een 

waardige wijze, zowel op- als naast het veld, maar ook op sociale media (facebook, twitter,…). 

 De begeleider heeft een voorbeeldfunctie voor het team.  

 De begeleider is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.  

 Gebruik geen alcohol (en ook geen tabak) tijdens het begeleiden van een team.  

 De afgevaardigde helpt de club (bestuur, werking, trainer) om de communicatie met de spelers 

en ouders zo goed mogelijk te laten verlopen.  Hij of zij verzorgt ook de communicatie rond de 

clubactiviteiten (verdelen van de uitnodigingen, opvolgen van de inschrijvingen, aanspreken van 

spelers en ouders) en stimuleert spelers en ouders om deel te nemen aan deze activiteiten.  Hij 

of zij brengt ook verslag uit indien er opmerkingen zijn of zaken onregelmatig zouden verlopen.   

De afgevaardigde is tevens een bijkomend aanspreekpunt voor de spelers en ouders voor 

praktische zaken. 

 Wangedrag of andere problemen worden gerapporteerd aan de desbetreffende coördinator, 

TVJO, contactpersoon of vertegenwoordiger van de club.  Bij wangedrag van de jeugdspelers 

worden tevens de ouders/opvoeders ingelicht.  

 De begeleider neemt deel aan de begeleiders vergaderingen en eventuele andere overlegvormen 

die binnen de club worden georganiseerd.   

Taken van de afgevaardigde 

 Specifieke taken tijdens de training kunnen zijn (in overleg met de trainer) :  

o Helpen met klaarzetten en/of opruimen van het oefenveld. 

o Helpen met toezicht op de spelersgroep voor en na de training (oa. in de kleedkamers). 

o Helpen met aan- en uitkleden, veters strikken,… (kleinere spelers). 

 Specifieke taken tijdens wedstrijden (zowel thuis als uit) : 

o Toezicht op de spelers in de kleedkamer.  Zorgt voor het schoonmaken van de 

kleedkamer zowel uit als thuis.  In samenspraak met de trainer kan hiervoor een beurtrol 

onder de spelers worden georganiseerd.  

o Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.  

o Verzorging van de gekwetste spelers (EHBO-tas en waterzak). 

o Indien nodig ongevallenformulieren bezorgen aan spelers/ouders (eventueel met 

woordje uitleg). 

o Trainer bijstaan (opvolgen wissels, …). 

o Identiteitskaarten terugbezorgen. 

 Specifieke taken tijdens thuiswedstrijden :  

o Ontvangt de begeleiders van de tegenpartij (kleedkamer aanwijzen, veld aanwijzen, 

afgevaardigde opvangen). 
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o Opvang van de scheidsrechter (drankje aanbieden, vergoeding uitbetalen, … ) 

o Toezicht binnen de neutrale zone. 

o Wedstrijdballen voorzien en klaar houden. 

o Nazicht opruimen/poetsen kleedkamer van eigen kleedkamer & kleedkamer 

tegenstander. (eventuele schade aan kleedkamer door scheidsrechter laten noteren op 

wedstrijdformulier!) 

o Drank voor spelers (eigen & bezoekers) regelen voor tijdens en na de wedstrijd. 

o Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen 

organiseren. 

 Specifieke taken tijdens uitwedstrijden :  

o Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.  

o Nazien dat er drank is voorzien voor spelers. 
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6. Gedragsregels trainer/opleider 

De algemene gedragsregels zijn van toepassing op de trainers/opleiders.  Bovendien gelden volgende 

specifieke gedragscodes :  

 Beleefd, correct en sportief gedrag op en naast het veld is een absolute vereiste, en dit 

tegenover trainers, begeleiders, afgevaardigden, spelers, tegenstanders, supporters, ouders en 

scheidsrechter.   

 Racistische uitlatingen t.o.v. derden zullen bestraft worden.  

 Elke trainer/opleider vertegenwoordigt de club naar de buitenwereld toe steeds op een waardige 

wijze, zowel op- als naast het veld, maar ook op sociale media (facebook, twitter,…). 

 De trainer/opleider heeft een voorbeeldfunctie voor het team.  

 De trainer/opleider is op tijd aanwezig voor training en wedstrijden.  

 Gebruikt geen alcohol (en ook geen tabak) voor of tijdens de trainingen en de wedstrijden, maar 

ook na de trainingen of de wedstrijden wordt hier verantwoord mee omgegaan.   

 Wangedrag of andere problemen worden gerapporteerd aan de desbetreffende coördinator, 

TVJO, contactpersoon of vertegenwoordiger van de club.  Bij wangedrag van de jeugdspelers 

worden tevens de ouders/opvoeders ingelicht.  

 De trainer/opleider neemt deel aan de trainersvergaderingen en eventuele andere 

overlegvormen die binnen de club worden georganiseerd.   

Taken van de trainer/opleider 

 We houden onze infrastructuur (kantine, kleedkamers, velden, omgeving) zo proper mogelijk. 

 De trainer ziet toe op de naleving van de regels m.b.t. kleedkamers – velden – infrastructuur. 

 Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.  

 Brengt spelers passie bij voor het spel.  

 De door de club in samenspraak met de TVJO uitgezette sportieve opleidingsdoelstellingen mee 

in de praktijk omzet en deze loyaal uitvoert ten einde de afgesproken objectieven proberen te 

bereiken. 

 Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer.  Hij kan hiervoor eventueel een beurtrol 

organiseren onder de spelers van zijn team.  

 Ziet er op toe dat de spelers op een training en wedstrijd rekening houden met de 

weersomstandigheden en de daarbij passende kledij dragen.  

 Kleding en uiterlijk zijn steeds verzorgd. 

 Het trainings- en wedstrijdmateriaal, de infrastructuur (kleedkamers, kantine,…) worden met 

respect behandeld alsof het uw eigen materiaal of huis is. 

 De trainer verwittigt steeds tijdig de spelers, ouders en coördinator ingeval van afwezigheid of 

andere wijziging, zowel bij wedstrijden als trainingen.  Dit gaat via SoccerOnline. 

 Een wedstrijd of training afzeggen (forfait) gebeurd enkel NA overleg met de coördinator en 

enkel als er geen enkel ander alternatief kan gevonden worden.  Wanneer de trainer door 

omstandigheden niet beschikt over voldoende spelers meldt hij dit tijdig aan de coördinator 

zodat hiervoor oplossingen kunnen gezocht worden. 

 De trainer ziet nauwgezet toe op de stiptheid van de spelers en zorgt voor de nodige orde en 

discipline op en naast het veld. 

 De trainer benadert de wedstrijd als een gelegenheid om de tijdens de trainingen aangeleerde 

technieken en tactieken in de praktijk om te zetten : een goed resultaat is een “bonus” maar de 

uitslag (winst of verlies) is ondergeschikt aan de opleiding en de evaluatie. 
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 De trainer evalueert elke speler minimum tweemaal per jaar en bespreekt deze evaluatie (na 

overleg en/of samen met de coördinator) met de speler en de ouder(s). 

 De trainer houdt zich, op redelijke wijze, beschikbaar om aan de speler en ouders zijn 

beslissingen inzake opstelling, speeltijd, tactiek, kritiek of sancties te duiden, al dan niet hierin 

bijgestaan door de coördinator. 

 Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, doelen, etc.).  

 Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is en de gebruikte materialen terug op hun plaats 

liggen.  

 De trainer zorgt ervoor dat trainingsmateriaal klaar staat alvorens de training normaal aanvangt. 

 De trainer bereidt zijn trainingen degelijk voor en bezorgt indien gevraagd deze voorbereiding 

aan de coördinatoren of TVJO.  

 Wanneer de coördinator door omstandigheden verzoekt om spelers door te sturen naar andere 

ploegen, zoekt de trainer mee naar de beste oplossing (kwaliteit, positie, beschikbaarheid). 

 De trainer maakt na afloop van de wedstrijd een wedstrijdverslag via SoccerOnline. 

 In principe speelt elke speler tot U12 minimum een halve wedstrijd.  Bij U13, U15 en U17 

gebeuren de vervangingen volgens het principe van de verplichte wissels, waarbij al de 

wisselspelers na een “time-out” het veld ingestuurd worden en minstens het volgende quarter 

uitspelen zodat er daar ook een minimum speelgelegenheid van 50% voor elke speler 

gegarandeerd wordt.  Vanaf U21 beslist de trainer autonoom en vrij over de opstelling en de 

speelduur van elke speler. 
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7. Gedragsregels ouders/opvoeders van een jeugdspeler 

Vanzelfsprekend zijn ouders, vrienden en kennissen  van harte welkom bij KFC Alken.  Veel 

toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle omkadering bij het jeugdvoetbal.  Gezond 

enthousiasme langs de lijn juichen wij van harte toe.  

Supporteren is echter een kunst.  Een kunst waar wij soms eens problemen mee hebben.  Meestal 

gaan wij uit de bol voor goede prestaties.  In moeilijke momenten, momenten wanneer de speler of 

de ploeg, aanmoedigingen erg nodig heeft, laten we ze dikwijls in de steek en overstelpen we ze met 

kritiek.  

De algemene gedragsregels zijn natuurlijk ook van toepassing op de ouders/opvoeders.  Bovendien 

gelden volgende specifieke gedragscodes :  

 Ouders hebben een belangrijke voorbeeldfunctie.  Wees u ervan bewust dat uw gedrag en 

houding t.o.v. de club, trainer, medewerkers, ploeg, tegenstander, scheidsrechter in belangrijke 

mate het gedrag en de houding van uw kind t.o.v. deze partijen en personen zal beïnvloeden. 

 Uw zoon/dochter is lid van KFC Alken en heeft geaccepteerd het Huishoudelijk Reglement van 

KFC Alken te volgen.  Onaangepast gedrag van uw zoon/dochter kan tot een sanctie leiden.  Maar 

ook onaangepast gedrag van de ouder(s) zou tot sancties voor uw zoon/dochter kunnen leiden. 

 Blijf tijdens de wedstrijd achter de omheining of in de daartoe bestemde supporterszone.  Het 

betreden van de neutrale zone is verboden.  

 Voor de duiveltjesvelden geldt bovendien dat de ruimtes tussen de velden neutrale zone is en er 

zich hier dus geen ouders of supporters mogen bevinden.  In geen enkel geval betreedt een 

ouder of supporter het veld tijdens een wedstrijd of training.  

 Het wedstrijdresultaat is ondergeschikt aan de opleiding : voor de club en de trainer is een 

wedstrijd een praktijktest voor de aangeleerde techniek/tactiek/… .  Winnen is een bonus maar 

geen doel op zich ! 

 Moedig uw kind zoveel mogelijk aan in positieve zin zonder de coaching rol van de trainer over te 

nemen : positieve aanmoediging mag, (tactische) richtlijnen geven tijdens de wedstrijd is echter 

niet toegelaten.  Steun hun bij tegenslagen (mindere prestaties) en relativeer goede prestaties.  

 Houdt u afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team (en kom dus ook niet in de 

kleedkamer tijdens de rustpauze of na de wedstrijd tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de 

begeleiding (uitgezonderd de ouders tot en met U7 mogen in de kleedkamers na de wedstrijd of 

training om de spelertjes te helpen bij het wassen en omkleden)).  

 Voetbal is een ploegsport : ook spelers die (tijdelijk) minder goed presteren zullen tijdens de 

wedstrijd worden opgesteld.  Ook zij verdienen uw positieve aanmoediging. 

 Tweemaal per jaar wordt uw kind geëvalueerd en wordt deze evaluatie met u besproken. 

Trainers en coördinatoren staan tot uw beschikking mocht u toch tussentijds de 

opleiding/situatie van uw kind willen bespreken.  Het is echter niet de bedoeling dat de 

trainer/coördinator elke week zijn keuzes (selectie/niet-selectie, opstelling, wissels, speeltijd) in 

detail toelicht en verklaart. 

 Alle opbouwende kritiek op de sportieve en extra-sportieve werking van de club wordt in dank 

aanvaardt.  Op die manier kunnen wij de werking van de club alleen maar verbeteren en wij 

zullen dan ook maximaal met deze opmerkingen of ideeën rekening houden.  Let er wel op dat 

deze kritiek steeds op de juiste manier en aan de juiste personen wordt gegeven. 

 Wij nodigen alle ouders graag uit om aan de activiteiten deel te nemen : deze bevorderen de 

ploeggeest en ondersteunen de werking en verdere uitbouw van onze club. 
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 Wij nodigen alle ouders ook graag uit om zich als vrijwilliger te melden : een club als KFC Alken 

draaiende houden vraagt enorm veel inspanning en de takenlijst is langer dan je zou denken.  

Alle beetjes helpen en vele handen maken licht werk. 

 

 Van de ouders/opvoeders wordt verwacht dat zij:  

 Geen negatieve commentaar geven op medespelers van zoon of dochter, tegenstanders of 

scheidsrechters. 

 Mee doen in de wasbeurten van de kleding van het team, indien zij hierom gevraagd 

worden. 

 Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd, indien zij hierom gevraagd 

worden. 

 Er voor zorgen dat zoon/dochter zich voldoende voorbereid op een wedstrijd en dus 

voldoende nachtrust heeft de dag voor de wedstrijd.  Voorbereiding start doorgaans de 

avond voor de wedstrijd.  Ook gezonde voeding is uiterst belangrijk. 

 Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd. 

 Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.  

 Minstens één keer per jaar mee de handen uit de mouwen steekt bij een clubactiviteit zoals 

tornooi, eetdagen, onderhoud accommodatie, kantinehulp, ... .  Alleen zo kunnen we het 

lidgeld laag houden. 
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8. Afgelastingen 

Algemene afgelastingen : raadpleeg http://www.belgianfootball.be/nl/afgelastingen of via de app : 

BBF (Belgian Best Football).  Deze afgelastingen zullen ook zo snel mogelijk op SoccerOnline geplaatst 

worden. 

Afgelastingen van trainingen worden ook op SoccerOnline geplaatst.  

 

9. Bespeelbaarheid terreinen 

Om de wedstrijdvelden en trainingsvelden elk jaar opnieuw in perfecte staat te brengen worden 

grote inspanningen geleverd.  Wij moeten deze inspanningen naar waarde schatten.  

 Hou je, wat de trainingen betreft, aan de desbetreffende richtlijnen.  

 Laat geen blikjes, zakjes of wat dan ook achter op of naast het terrein. 

Bij slecht weer (overvloedige regen, sneeuw, zware vriesperiode, …. ) kunnen de coördinatoren in 

samenspraak met de terreinverzorgers beslissen dat er niet op de terreinen (met natuurgras) kan en 

mag getraind en/of wedstrijden gespeeld worden. 

Deze beslissing wordt dan aan de trainers bekend gemaakt en op SoccerOnline geplaatst. 

 

10. SOCCERONLINE  

Op www.socceronline.be kan je volgende info terugvinden per ploeg :  

 data trainingen  

 data wedstrijden  

 data activiteiten 

Stappenplan socceronline : 

1. Surf naar www.socceronline.be 

2. Klik op: CLUBS  

3. Scroll naar onder en klik op KFC Alken 

4. Klik op juiste ploeg  

5. Overzicht maandkalender  

 

Groene kade :  training  

Blauwe kader :  wedstrijd  

Rode kader :  afgelaste training of wedstrijd 

Oranje :  activiteit 

 

Van Socceronline is er ook een gratis app beschikbaar zodat je de kalender met trainingen, 

wedstrijden, afgelastingen en activiteiten kan bekijken of je smartphone of tablet. 

 

http://www.belgianfootball.be/nl/afgelastingen
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11. Deelname tornooien 

Over deelname aan tornooien wordt beslist door de jeugdcoördinatoren.   

Elke ploeg is zeker van deelname aan één of meerdere tornooien.   

Lid zijn van een voetbalclub vraagt ook dat men zich engageert tijdens het voetbalseizoen om deel te 

namen aan competities en tornooien, ook tijdens de schoolvakanties.  We weten dat dit een extra 

inspanning vraagt van de ouders, maar als club proberen we zo snel mogelijk deze kalenders mee te 

delen. 

12. GSM gebruik 

Bijna iedereen heeft tegenwoordig een GSM of smartphone.  Het vergroot je bereikbaarheid en dat 

kan voor je afgevaardigde, trainer of anderen binnen de club gemakkelijk zijn.   

Wij kunnen echter niet instaan voor het bewaken van persoonlijke spullen zoals een gsm of 

smartphone tijdens trainingen en wedstrijden.  

Het gebruik van een GSM of smartphone in de kleedkamers is verboden tijdens trainingen en 

wedstrijden !  

Spelers die hun ouders moeten bellen doen dit op de gang of buiten.  

 

13. Sancties  

Op het niet naleven van het huishoudelijk reglement en/of de afspraken gemaakt met en door de 

trainers, afgevaardigden of bestuur kunnen sancties staan.  Het dient opgemerkt dat spelers ook 

kunnen gesanctioneerd worden voor onaanvaardbare en/of herhaaldelijke inbreuken tegen het 

huishoudelijk reglement en/of gemaakte afspraken door hun ouders en/of wettelijke 

vertegenwoordigers.  De sancties worden uitgevaardigd door de trainers, de coördinatoren of het 

bestuur.  De speler (en zijn ouders) kunnen indien zij niet akkoord zijn verhaal halen bij de 

coördinatoren (ingeval de sanctie gegeven werd door de trainer) of bij het bestuur (voor sancties 

gegeven door de coördinatoren of het bestuur zelf).  De finale beslissing ligt echter bij het bestuur. 

Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen.  Sancties 

worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast.  Aangezien sancties enkel als doel hebben de 

motivatie en/of houding van de speler te verbeteren kunnen ook specifieke alternatieve sancties 

worden voorgesteld zoals : een wedstrijd arbitreren van de jeugd (onderbouw) (bv. bij onaangepast 

gedrag tegen de scheidsrechter), een opruim/poetsopdracht (bv. bij het (bewust) beschadigen of 

bevuilen van de infrastructuur), … . 

Als bestuur hopen we echter dat dit zich niet of slechts zeer uitzonderlijk zal voordoen.  

Mogelijke sancties door een trainer opgelegd : 

 de speler ter verantwoording roepen. 

 de speler uitsluiten van bepaalde oefeningen, trainingsonderdeel of één training. 

 de speler vervangen, opstellen als wisselspeler (beginnen op de bank) of niet opstellen 

gedurende één wedstrijd. 
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De trainer meldt elke sanctie door hem gegeven ook aan de jeugdcoördinator en de 

ouders/wettelijke vertegenwoordigers van de speler. 

Mogelijke sancties door een coördinator opgelegd : 

 alle sancties die ook de trainer kan opleggen. 

 de speler uitsluiten van bepaalde oefeningen, trainingsonderdeel of trainingen met een 

maximum duur van 4 (vier) trainingen. 

 de speler vervangen, opstellen als wisselspeler (beginnen op de bank) of niet opstellen 

gedurende maximum 4 (vier) wedstrijden. 

De coördinator meldt elke sanctie door hem gegeven ook aan de trainer, het bestuur en de 

ouders/wettelijke vertegenwoordigers van de speler. 

Mogelijke sancties door het bestuur opgelegd : 

 alle sancties die ook de coördinator kan opleggen. 

 de speler uitsluiten van bepaalde oefeningen, trainingsonderdeel of trainingen of wedstrijden 

zonder beperking in duur. 

 de speler definitief uitsluiten (schrappen als lid van de club).  Het bestuur zal autonoom beslissen 

of ze de speler de vrijheid geeft om voor het lopende seizoen aan te sluiten bij een andere club. 

Het bestuur meldt elke sanctie door hen gegeven ook aan de trainer, de coördinator en de 

ouders/wettelijke vertegenwoordigers van de speler. 

14. Problemen  

In het geval er problemen of vragen zijn, waarover jeugdspelers en/of ouders liever direct met de 

jeugdcoördinator en/of TVJO willen praten, bestaat steeds de mogelijkheid.  Maak wel even een 

afspraak (Bert De Bruyne - bert.debruyne@katena.be - 0496/19 11 52).  Het kan ook gebeuren dat de 

jeugdcoördinator en/of TVJO spelers en/of ouders uitnodigen voor een gesprek.   

 

15. Ongeval 

Wanneer moet ik een aangifte doen? 

Elk lid van KFC Alken is verzekerd via de KBVB.  De premie hiervoor is bij het lidgeld inbegrepen.  De 

verzekering voorziet een gedeeltelijke tussenkomst bij medische, farmaceutische, ziekenhuis-, kine- 

en fysiotherapiekosten die niet vergoed worden door het ziekenfonds.  Vrijstelling per ongeval :          

€ 10,40 (onderhevig aan index).  De tussenkomst bij kleinere ongevallen (bv. 1 doktersbezoek) is dus 

beperkt.  Leden zijn bij alle door KFC Alken georganiseerde activiteiten verzekerd.  Onkosten 

waarvoor de mutualiteit en de verzekering bij de KBVB niet tussenkomen worden door de club niet 

terug betaald.  Men kan hiervoor voor eigen rekening een bijkomende verzekering afsluiten. 
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Werkwijze 

Bij ongeval of kwetsuur altijd een formulier “aangifte ongeval” meenemen bij het eerste bezoek aan 

de dokter of als je naar spoedopname gaat.  Bij kneuzingen, verstuikingen of zwaardere letsels, best 

steeds een aantal zittingen voor de kinesist laten invullen. 

Na het bezoek bij de dokter of specialist in het ziekenhuis, het door de dokter ingevulde formulier, 

samen met een zelfklever van de mutualiteit en indien men werkonbekwaam is de nodige gegevens 

van de werkgever bijvoegen en binnen de week aan de secretaris (Gunther Jacobs - 

gunther.jacobs3@telenet.be - 0498/23 56 41) op de club bezorgen.  Deze vult de 2de zijde van het 

document in en stuurt alles binnen de 21 dagen na de dag van het ongeval verder naar de 

voetbalbond. 

Kine of andere speciale zorgen altijd eerst aanvragen bij de bond via de secretaris.  Altijd een 

veelvoud van 9 beurten.  Niet aangevraagde kine beurten krijgen geen tussenkomst van de KBVB. 

Indien de KBVB het ongeval erkend stuurt het naar de secretaris een gekleurd document met alle 

nodige info, aangaande de behandeling.  Een kopie en het onderste gedeelte wordt u dan door de 

secretaris overhandigd. 

Om tussenkomst in de onkosten te krijgen van de KBVB, mag men minstens 14 dagen niet aan een 

wedstrijd deelnemen of op een wedstrijdblad staan.  Alle tussenkomsten van de KBVB stoppen vanaf 

men op een wedstrijdblad van een competitie of vriendenwedstrijd gestaan heeft na het ongeval.  De 

visie van de KBVB hierin is : ofwel is men gekwetst ofwel kan men voetballen.  De verzekering komt 

ook niet tussen bij een later ongeval indien de genezing verklaring van het vorige ongeval niet in orde 

is.   

Bij genezing of einde van de kwetsuur het onderste gedeelte van het gekleurde document laten 

invullen bij de dokter.  Met alle dokters-, hospitaal-, kine- en specialisten briefjes naar de mutualiteit 

gaan, om daar eerst de tussenkomsten te regulariseren.  Het ziekenfonds bezorgt je een nota van 

terugbetaling.  Het is deze nota die je terugbezorgt aan de secretaris.  Ook de betalingsbewijzen van 

geneesmiddelen hou je bij en bezorg je aan de secretaris samen met de ingevulde 

genezingsverklaring.  

Alles wordt nu verder ingevuld , en door de secretaris naar de KBVB in Brussel gestuurd. 

Na ± 1 maand krijgen we indien alles voor de bond ok is een afrekening van de kosten. Van alle 

kosten wordt het forfaitaire bedrag afgehouden voor administratiewerken bij de KBVB.  De secretaris 

stort het terugbetaalde bedrag op het rekeningnummer, aangegeven op dit formulier.  De club 

betaalt enkel aan u het bedrag dat zij ontvangt van de KBVB  

Onthoud vooral : Men is gekwetst of men kan voetballen (beide kan niet voor de KBVB). 
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16. Lidgeld 

 Iedereen moet zich elk jaar opnieuw inschrijven.  De inschrijving is pas definitief na betaling van 

het lidgeld.   

 Betaling moet gebeuren voor 20 augustus 2018 op rekeningnummer : BE69 7350 4776 2178 met 

vermelding van de volgende mededeling : LIDGELD 'naam' - 'ploeg' (bv. LIDGELD JAN JANSEN U9) 

 Nieuwe U6-spelers krijgen tijd tot 30 september 2018 voor betaling van het lidgeld. 

 Wanneer het lidgeld niet betaald is op 1 september 2018 zal de speler niet mogen deelnemen 

aan de trainingen en wedstrijden. 

 De club is bereid om aangepaste betalingsschema’s overeen te komen indien gewenst. Neem 

hiervoor contact op met de secretaris of penningmeester.  Deze info wordt in de grootst 

mogelijke confidentialiteit behandeld. 

 Spelers die zich uitschrijven bij onze club en het seizoen nadien toch terug bij KFC Alken willen 

spelen zijn uiteraard steeds welkom maar zullen de aansluitingskosten bij de KBVB bovenop hun 

lidgeld moeten bijbetalen.  De club betaalt dus enkel de eerste aansluiting. 

 Uitschrijven bij KFC Alken kan enkel tijdens de normale periode (april).  Gevraagde transfers 

gedurende het lopende seizoen omwille van onvrede met de werking van de club zullen in 

principe niet goedgekeurd worden. 

 Indien men, om welke reden ook, de club op eigen initiatief verlaat of verwijderd wordt uit de 

club, wordt het lidgeld niet terugbetaald. 
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17. Goedkeuring huishoudelijk reglement 

 

 

 

Ik ondergetekende,……………………………………………………….……  

 

 

Vader/moeder van de speler: …………………………………………….  

 

 

Categorie: U……….  

 

 

 

verklaar hierbij het intern reglement van KFC Alken voor het seizoen 2018-2019 

ontvangen, gelezen en goedgekeurd te hebben.  

 

 

 

 

 

 

Handtekening        Datum  

 

 


