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Huishoudelijk reglement Koninklijke Football Club Lint : stamnummer 1453

1. Inleiding
KFC Lint wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich
verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport
vinden we belangrijk. KFC Lint wil actief werken aan de bewustwording bij spelers,
begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak . KFC Lint moet een
ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening
kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. De club heeft gedragsregels
opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur draagt de gedragscode actief uit. Met
name de trainers, begeleiders en ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en
voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij
overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

2. Algemeen
De gedragscode geldt voor alle leden. Voor iedereen geldend zijn de algemene
gedragsregels opgesteld (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd) en per
doelgroep (spelers, trainers, begeleiders,ouders) zijn specifieke gedragsregels opgesteld.
De specifieke gedragsregels voor de jeugd zijn ook van toepassing op de senioren.
Doelstelling
KFC Lint wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten
voetballen.
Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het
streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen
dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Door ontwikkeling van zowel
het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat KFC
Lint een vereniging is om trots op te zijn.
Over wie gaat het?
Iedereen die lid is of lid wil worden bij KFC Lint moet van de gedragscode op de hoogte
zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders op de hoogte moeten zijn van
de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen bij KFC Lint worden uitgedragen en
nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede
omgangsvormenvormen het uitgangspunt voor ons handelen.
Waarover gaat het?
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we
normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst
proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn.
Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is
niet normaal). Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, leiders, ouders) zich niet
aan de regels van de gedragscode houden?
We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties.

3. Algemene gedragsregels
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KFC Lint vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden tijdens en na de
beoefening van de
voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als
op het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn.
Wat zijn onze 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 anderen minder sportief zijn.
 We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
 De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers. De betrachting moet zijn
dat alle jeugdspelers van KFC Lint 50% van de totale speeltijd kunnen deelnemen,
uiteraard rekening houdend met schorsingen, kwetsuren of afwezigheden.
 Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
 Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
 Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.
Op en rond het sportcomplex
Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft.
Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:
 Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. Ga je buiten zitten,
dan is dat geen probleem, maar breng het dan zelf even terug.
 Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels.
 Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het
veld heen als je naar de andere kant moet.
 Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
 Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
 Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken geplaatst.
 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
.
Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.

4. Gedragsregels voor de speler:
De spelers zijn als de leden van KFC Lint de kern van de voetbalvereniging.
De speler:
 Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn
medespelers in het veld.
 Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij
trainer / begeleider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden
deelgenomen.
 Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
 Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
 Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van KFC Lint, maar niet tijdens de
trainingen.
 Heeft respect voor de tegenstander en het publiek.
 Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de
speler het daar niet mee eens.
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Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en
kleedkamers.
Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de
kleedkamer in te gaan.
Dient na training en wedstrijd te douchen.
Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer.
Meldt aan de begeleider of trainer als iets kapot is gegaan.
Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in
bewaring bij de trainer of begeleider.
Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.
Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden
dan bepaalt een trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende
wedstrijd mag voetballen.

5. Gedragsregels voor de begeleider:
5a Tijdig aanwezig zijn bij wedstrijden:



Thuiswedstrijden: minimaal 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd.
Uitwedstrijden: minimaal 10 minuten voor het afgesproken vertrekuur.

5b De ploegafgevaardigde heeft een voorbeeldfunctie:





Sportief gedrag tegenover de tegenstander EN de scheidsrechter.
Geef het sportief gedrag mee aan je spelers
Na afloop van de match tegenstander en scheidsrechter een hand geven.
Wijs supporters en ouders op hun uitlatingen tegenover eigen speler,
tegenstanders en de scheidsrechter. De ploeg kan hiervoor zwaar beboet worden.

5c Bij thuiswedstrijden:












Nazicht kleedkamers, drank en bekertjes voorzien.
Zorg er voor dat de kleedkamers netjes worden achtergelaten, ook die van de
tegenpartij.
Ontvang de scheidsrechter en wijs hem/haar zijn/haar kleedkamer, haal iets te
drinken, reken zijn/haar onkosten af vóór de wedstrijd. (afrekenen aan kassa in
de kantine)
Vraag of hij/zij iets wil drinken tijdens de rust. Indien nodig houd je de sleutel bij
van zijn/haar kleedkamer.
Na de wedstrijd bedank je de scheidsrechter en nodig je hem/haar uit om nog iets
te komen drinken in de kantine.
Ontvang de tegenstander en wijs hun de juiste kleedkamer. Controleer ook even
of er voldoende drank en bekertjes aanwezig zijn. Mocht er een meisje bij zijn dat
afzonderlijk wil douchen, kan je ofwel een vrije kleedkamer aanduiden of een
scheidsrechterkleedkamer.
Vul het wedstrijdblad zorgvuldig in en leg vanaf miniemen de identiteitskaarten
voor ter controle aan de scheidsrechter. Vanaf seizoen 2009-2010 moeten ook de
trainer en de ploegafgevaardigde hun identiteitskaart afgeven.
Bezorg de scheidsrechter ook een wedstrijdbal die je na de match weer terug aan
de trainer bezorgt.
Neem ook een waterzak en een spons mee naast het veld.
Draag steeds een witte armband.
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Na de wedstrijd zorg je er samen met de trainer voor dat de dug out netjes wordt
achtergelaten (lege flessen, trainingsvesten, hesjes, ballen worden allemaal
meegenomen en weggelegd)
Ga naar de scheidsrechter om het wedstrijdblad af te tekenen en je
identiteitskaarten op te halen.
Haal aan de kassa in de kantine consumptiebonnetjes voor je spelers. Elke speler,
trainer en ploegafgevaardigde krijgt 2 bonnetjes. Je deelt de bonnetjes uit met de
identiteitskaarten in de kleedkamer.
In samenspraak met je trainer wacht je tot de laatste speler is vertrokken en kuis
je de kleedkamer van je eigen ploeg en die van de tegenstander.

5d Bij uitwedstrijden:












Je zoekt vooraf het juiste adres van de club waar je naar toe moet.
Je controleert samen met de trainer of iedereen aanwezig is op het vertrekuur.
Verzamel alle identiteitskaarten. Zo vermijd je dat er iemand mee op verplaatsing
gaat zonder identiteitskaart.
Neem de juiste spelersuitrusting mee. Vraag ook nog eens aan de trainer of hij
opwarmingsballen bij heeft.
Vul het wedstrijdblad zorgvuldig in en leg vanaf miniemen de identiteitskaarten
voor ter controle aan de scheidsrechter. Vanaf seizoen 2009-2010 moeten ook de
trainer en de ploegafgevaardigde hun identiteitskaart afgeven.
Neem ook een waterzak en een spons mee naast het veld.
Draag steeds een driekleurige armband.
Na de wedstrijd zorg je er samen met de trainer voor dat de dug out netjes wordt
achtergelaten (lege flessen, trainingsvesten, hesjes, ballen).
Ga naar de scheidsrechter om het wedstrijdblad af te tekenen en je
identiteitskaarten op te halen.
In samenspraak met je trainer wacht je tot de laatste speler is vertrokken.
In samenspraak met je trainer bepaal je wie verantwoordelijk is voor het wassen
van de spelersuitrusting.

6. Taakomschrijving jeugdtrainer KFC Lint:








Tijdig aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen.
Thuiswedstrijden: minimaal 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd.
Uitwedstrijden: minimaal 10 minuten voor het afgesproken vertrekuur.
De jeugdtrainer heeft op elk moment op EN naast het veld een voorbeeldfunctie.
Sportief gedrag tegenover de tegenstander EN de scheidsrechter.
Geef het sportief gedrag mee aan je spelers.
Na afloop van de match tegenstander en scheidsrechter bedanken. Laat ook je
spelers tegenstanders en scheidsrechter een hand geven.
Maak indien mogelijk vooraf een opstelling en regel je wissels zodat iedereen
voldoende kan spelen. Iedereen betaalt evenveel lidgeld.
Maak met je spelers goede afspraken over de warming-up. Houd ook voldoende
toezicht.
Ook na de match houd je toezicht op je spelers. Controleer of ze de kleedkamers
netjes achterlaten. Breng je spelers verantwoordelijkheid bij voor orde en netheid.
Maak met je spelers duidelijke afspraken over afmeldingen voor wedstrijden en/of
trainingen. Maak eventueel een telefoonpiramide.
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Indien het gedrag van één van je spelers niet strookt met de regels van de fair
play, treed dan corrigerend op. Indien nodig neem je contact met
jeugdcoördinator Fédérico Perez.
Houd aanwezigheidslijsten bij van de trainingen en wedstrijden. Denk ook aan de
beoordelingsrapporten van je spelers.
Indien je als trainer niet aanwezig kan zijn op een training of een wedstrijd,
verwittig dan de jeugdcoördinator of een andere trainer.
Bereid je trainingen goed voor. Vraag eventueel raad bij je collega-trainers.
Documentatie is ook te verkrijgen bij de jeugdcoördinator.
Maak na elke training ook een zelfevaluatie. Wat ging er goed, wat ging er minder
goed. Pas je trainingen aan, vraag raad bij collega-trainers of jeugdcoördinator.
Neem je verantwoordelijkheid voor het trainingsmateriaal: ballen terug in de
rekken, kegeltjes terug in de bergruimte, hesjes terug in de juiste zakken, lege
flessen in de vuilbak, doelen terug op zijn plaat ( zeker als je de laatste bent die
traint)
Praat regelmatig met de ouders van je spelers en vertel hen over de evolutie van
hun zoon/dochter.
Onderhoud ook contacten met zieke en gekwetste spelers.
Neem ook de tijd om regelmatig met de jeugdcoördinator je ploeg te evalueren.
Stimuleer je spelers om deel te nemen aan clubactiviteiten;

7. Gedragsregels voor de ouders van de jeugdspeler
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders van toepassing.
De ouder:
 Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor
iedereen op en om het veld.
 Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen
van het veld (op een half veld liefst aan de kopkanten).
 Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en
begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op
uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding).
Van de ouders wordt verwacht dat zij:
 Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzigingen
geven.
 Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 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.
 Op tijd het lidgeld voldoen.
 Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan
worden gemeld bij de jeugdcoördinator, ploegafgevaardigde of bestuursleden.

8. Alcohol, tabak en drugs
Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het
voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge
kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:
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Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met
mate en zeker niet op het veld en in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het
gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor
de kinderen.
Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers.
Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct
leiden tot een veld/complex verbod.
Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen
van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.

9. Sancties
Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door KFC Lint.
Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen.
Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk
gezocht worden naar passende taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde
gedrag.
Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door
de KBVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KBVB een geldboete en
(eventueel) een schorsing..

10. Verzekering
Hier volgen enkele raadgevingen die de administratieve en financiële beslommeringen
rond een ongeval zoveel mogelijk kunnen beperken:


Laat het formulier “Aangifte van ongeval” van K.B.V.B zo snelmogelijk en liefst
binnen de 48 uur invullen door je behandelende arts en bezorg dit
aangifteformulier aan de gerechtigde correspondent (GC) van de club:
Oswald Valgaerts
Schaapdries 36
2547 Lint
03/ 455 74 35 of gsm 0477 82 79 11



Vraag je arts om zeker punt 4 a) “ kinesitherapeut of fysiotherapeut” altijd met
„JA‟ aan te duiden, dan ben je zeker dat het solidariteitsfonds van de K.B.V.B de
kosten hiervan terugbetaalt.
Bij niet aanduiden van ‘JA’ in rubriek 4a) wordt het remgeld niet vergoed
indien later blijkt dat je toch naar de kinesitherapeut moet!!



Steeds kleefbriefje van het ziekenfonds bij het aangifteformulier doen!



Wanneer je in een ziekenhuis moet worden opgenomen, hou er dan rekening mee
dat het solidariteitsfonds van de K.B.V.B enkel terugbetaalt voor een bed in zaal. (
Privé-kamer of een kamer met twee wordt door de K.B.V.B NIET terugbetaald!)



Je kan altijd een tussentijdse terugbetaling vragen bij een langdurige kwetsuur.
Zorg dan dat alle ontvangstbewijzen van het ziekenfonds, die met het ongeval te
maken hebben, aan Oswald Valgaerts worden bezorgd. Indien je nog vragen hebt,
kan je ook altijd bij hem terecht.
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Spelers die in het begin van het seizoen de bijkomende ongevallenverzekering
genomen hebben ( € 16 ) moeten ook een aangifteformulier van FIDEA NV door
hun behandelende arts laten invullen. Dit aangifteformulier bezorg je samen met
het formulier “aangifte van ongeval” van K.B.V.B. aan Oswald Valgaerts.

11. Wet op vervoer van kinderen
Voor het vervoer van onze spelers naar uitwedstrijden, kan KFC Lint steeds rekenen op
de bereidwillige ouders. In dit verband is het belangrijk dat de wettelijke voorschriften
steeds worden gerespecteerd. We vragen dan ook aan alle ouders deze voorschriften
steeds te willen toepassen. De wet van 10/05/2008 is hier van toepassing. Deze wet kan
je hieronder raadplegen:
De Belgische wetgeving Algemene regel
Kinderen (jonger dan 18 jaar) kleiner dan 1,35m moeten in een voor hen geschikt
kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd in de wagen.
Kinderen van 1,35m of groter, moeten in een voor hen geschikt
kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd, of de veiligheidsgordel dragen.
Concreet is het verplicht om kleine kinderen te vervoeren in een kinderzitje, en grotere
kinderen op een verhogingskussen (met of zonder ruggensteun).
Op de zitplaatsen in een auto (voorin en achterin) die uitgerust zijn met
veiligheidsgordels1:
 Kinderen kleiner dan 1,35m: Kinderbeveiligingssysteem verplicht.
 Kinderen van 1,35m en groter: Kinderbeveiligingssysteem of veiligheidsgordel
verplicht
Op de zitplaatsen in een auto (voorin en achterin) die niet uitgerust zijn met
veiligheidsgordels1:
 Kinderen onder 3 jaar: Mogen niet worden vervoerd
 Kinderen van 3 jaar en ouder, kleiner dan 1,35m.: Moeten achterin worden
vervoerd
1 Auto's: personenwagens, auto voor dubbel gebruik, minibus, lichte vrachtauto, …
De uitzonderingen:
de algemene regel is niet van toepassing in:
 taxi’s
 voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen, de bestuurder niet meegerekend
 autobussen en autocars
In deze voertuigen moeten alle passagiers de veiligheidsgordel dragen op de plaatsen die
ermee zijn uitgerust.
In taxi’s (waar geen kinderbeveiligingssysteem aanwezig is) moeten kinderen kleiner dan
1,35m achterin worden vervoerd.
Er bestaan ook uitzonderingen op de algemene regel, in personenauto’s en lichte
vrachtauto’s:
1. Wanneer het niet mogelijk is om achterin een derde kinderbeveiligingssysteem te
installeren, omdat er al twee andere in gebruik zijn:
 Een 3e kind van 3 jaar of ouder (en kleiner dan 1,35m) mag achterin worden
vervoerd, zonder kinderbeveiligingssysteem, indien het de veiligheidsgordel
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draagt. Indien het kind voorin zit, moet het in een kinderbeveiligingssysteem
worden vastgemaakt.
Een 3e kind onder de 3 jaar mag achterin worden vervoerd, zonder
kinderbeveiligingssysteem,indien het de veiligheidsgordel draagt. Opgelet: deze
mogelijkheid zal geschrapt worden vanaf 10 mei 2008.

2. In geval van incidenteel vervoer over een korte afstand, voor kinderen die niet door de
ouders wordenvervoerd: wanneer er geen of onvoldoende kinderbeveiligingssystemen
beschikbaar zijn in de wagen mogen kinderen van 3 jaar en ouder achterin zonder
kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd. Ze moeten dan de veiligheidsgordel dragen.
Opgelet: deze uitzondering geldt dus niet voor kinderen die door hun ouders worden
vervoerd. Voor de eigen kinderen van de bestuurder geldt de algemene regel:
kinderbeveiligingssysteem verplicht indien ze kleiner zijn dan 1,35m.
Meer informatie kan je ook vinden op de website van het Belgisch Instituut voor de
Verkeersveiligheid vinden: www.bivv.be

12. Afgelaste wedstrijden
Tijdens de wintermaanden gebeurt het regelmatig dat de K.B.V.B. de wedstrijden van
Jeugd & Reserven en/of Eerste Ploegen afgelast. De Bond laat dit aan zijn leden weten
via VRT Radio 1, via haar Website en via teletekst. De meest actuele info kan u echter
het gemakkelijkst opvragen via het telefoonnummer 0900/00081.
Je kan ook de nodige informatie vinden op onze eigen website www.kfclintvzw.be

