
Intern reglement KZVV 

Inleiding 

 
Voetbal is een ploegsport en daarom verwacht K. Zutendaal V.V. dat spelers, trainers, afgevaardigden 
en ouders afspraken en regels respecteren. Op die manier kan de samenwerking tussen alle partijen 
vlot verlopen. 
Bij ongeregeldheden, bepaalde voorvallen of in geval van twijfel biedt dit intern reglement te allen 
tijde een houvast. Bovendien is het de bedoeling om preventief in te spelen op mogelijke problemen. 
 
Algemeen 
Studie primeert op het voetbal. De club toont haar interesse in het studieproces van de speler/ 
speelster.  
Ieder spelend lid heeft respect voor elke medewerker van KZVV. 
Bij aankomst en verlaten van een activiteit groeten de spelers de medewerkers. 
Elk jaar wordt er 2x geëvalueerd (december en april). 
Onze club wil elke speler met de best mogelijk beschikbare mensen en middelen omringen om hen 
maximale kansen te geven zich zo goed mogelijk als voetballer en als mens te ontwikkelen wat op 
termijn zal resulteren in een win-win situatie voor speler en voor club. Dit houdt echter meer in dan 
voetbal alleen: 

✓ Leren spelen van een eerlijk spel, waarbij eervol spelen belangrijker is dan winnen. 
✓ Leren evolueren in een team waarbij ploeggenoten, trainers en begeleiders partners zijn. 
✓ Leren respecteren van tegenstanders en scheidsrechters. 
✓ Leren verliezen en leren relativeren van zowel goede als ontgoochelende resultaten. 
✓ Leren leven met discipline. 
✓ Plezier hebben in wat je doet. 

Ouders hebben een belangrijke functie bij het sport beoefenen van hun kinderen. Kinderen hebben 
nood aan steun en interesse. Daarom: 

✓ ✓ Spelers en ouders respecteren de werkwijze en regels van Zutendaal V.V. 

✓ ✓ Er moet altijd een sportieve houding aangenomen worden. 

Kernwaarden en sleutelwoorden voor onze club zijn: sportiviteit, respect, hoffelijkheid, fair-play, 
spelplezier, beleving, verbondenheid, motivatie, inzet. 
 
Trainingen 
 
Het trainingsschema wordt door de jeugdcoördinator en trainers vastgelegd in overleg. 
Bij het samenstellen van het schema verloopt communicatie en overleg tussen trainers zo optimaal 
mogelijk. Alle leeftijdsgroepen trainen tweemaal per week. 
Van iedere speler verwachten we dat hij/zij de trainingen bijwoont. 
Indien een training wordt uitgesteld of afgelast wordt tijdig verwittigd. 
Van een speler wordt verwacht dat hij/zij bij afwezigheid de trainer op voorhand op de hoogte brengt. 
Komt de speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt de trainer 
of de speler in kwestie al dan niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen. 
 
Speelgelegenheid 
 
Iedere speler traint om te spelen. 
De trainer bepaalt de ploegopstelling. 



Als de speler in orde is met het lidgeld, aanwezig is op de trainingen en het gewenste gedrag vertoont, 
geldt maximale speelgelegenheid. 
Iedere speler moet minstens één wedstrijdhelft kunnen spelen. Bij overtal van spelers wordt een 
beurtrol opgesteld. 
Invallers spelen ook en bankzitten behoort tot de voetbalopleiding.  
Bij terugkeer na langdurige afwezigheid beslist de trainer over het spelen van wedstijden.  
De club, in samenspraak met trainers en jeugdcoördinator, bepaalt de te hanteren criteria in geval van 
A en B ploegen. 
T.e.m. de U15 krijgen alle geselecteerde spelers tijdens de wedstrijd minstens 50% speelgelegenheid. 
 
Lidgeld 
 
Iedere speler betaalt lidgeld. 
Omtrent het betalen van lidgeld kunnen afspraken gemaakt worden. Aan een speler die stopt tijdens 
het seizoen wordt geen lidgeld terugbetaald. 
 
Klachten 
 
Spelers/ouders die aanmerkingen hebben i.v.m. trainingen/wedstrijden of trainers/afgevaardigden 
kunnen hiervoor terecht bij de jeugdcoördinator. 
Samen met de betroffen persoon zal er naar een oplossing gezocht worden. 
 
Verzorging en voeding 
 
Goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk. 
Alcohol en roken hebben een slechte invloed op de lichamelijke conditie en dienen vermeden te 
worden. 
Er wordt aangeraden om voor de training of wedstrijd een lichte vetarme maaltijd te nuttigen. 
Het gebruik of bezit van drugs of doping wordt niet getolereerd. De ouders zullen onmiddellijk van 
deze feiten op de hoogte worden gebracht en er volgt een zware sanctie. 
 
Vervoer 
 
De verplaatsingen worden met de auto gemaakt. We vertrekken stipt op het afgesproken uur. Wie 
rechtstreeks rijdt, verwittigt steeds de trainer. 
Wij vragen aan de ouders om op regelmatige basis voor vervoer te zorgen. 
Tijdens het vervoer zijn niet meer personen toegelaten in een voertuig dan de verzekering toelaat. 
Raadpleeg ook de folder over de reglementering i.v.m. vervoer van kinderen in bijlage. 
 
Testen en uitschrijven 
 
Het is enkel toegelaten om deel te nemen aan trainingen of wedstrijden van andere clubs na het 
contacteren van de trainer en enkel na het krijgen van een schriftelijke toelating van de club hiervoor. 
Wie in het tussenseizoen onze club wil verlaten en wil overstappen naar een ander club, kan dat enkel 
tussen 1 en 30 april via de gebruikelijke procedure bij de voetbalbond. Na het verstrijken van deze 
deadline, kunnen spelers enkel nog uitgeschreven worden indien de club over geen ploeg meer 
beschikt in de leeftijdscategorie van de speler. 
Heraansluiting na een uitschrijven kan pas na het betalen van een administratieve vergoeding. 
 
Sportinfrastructuur en kleedkamers 
 



Iedereen heeft respect voor de sportinfrastructuur. Bij opzettelijke beschadiging aan de accommodatie 
worden de herstellingskosten integraal aangerekend aan de vernieler. 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. Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers. Wanneer de ploeg de 
kleedkamer verlaat dooft de trainer of afgevaardigde de lichten. Na de laatste wedstrijd of training 
wordt de verwarming uitgeschakeld. Afval hoort thuis in de vuilbak. Kleedkamers worden netjes 
achtergelaten. Het nemen van foto’s in de kleedkamers of douches wordt niet getolereerd en kan 
leiden tot de verwijdering uit onze club. 
 
Diefstal 
 
De kleedkamer is bij elke training of wedstrijd op slot. Dure spullen zoals merkkledij, schoenen, 
sierraden, smartphones of aanzienlijke geldbedragen horen niet thuis in de kleedkamer. Onze club is 
niet verantwoordelijk voor de diefstal hiervan. Breng dergelijke zaken zo weinig mogelijk mee naar de 
club. 
Diefstal van materiaal of persoonlijke bezittingen van medespelers, trainers of club wordt niet 
getolereerd en kan leiden tot directe verwijdering uit de club. 
 
Gedragscode 
 
Er werd een gedragscode opgesteld om de goede werking in de club te verzekeren en is het meest 
gericht naar de spelers toe, maar is van toepassing voor alle trainers, afgevaardigden en ouders. 
Deze gedragscode wordt jaarlijks ter kennis gebracht. 
Bij het overtreden van de regels kunnen sancties volgen. Afhankelijk van de ernst worden passende 
maatregelen genomen na een tuchtprocedure. 
 
Pesten 
 
Onder pesten wordt verstaan: ‘Het langdurig uitoefenen van geestelijk en/of lichamelijk geweld door 
één persoon tegen een éénling die niet instaat is om zich te verdedigen’. 
Er is een verschil met plagen. Men spreekt van plagen als kinderen aan elkaar gewaagd zijn. De ene 
keer doet de ene wat, de volgende keer doet de ander iets terug. Het is een spel. Plagen is ook niet 
altijd leuk maar is nooit bedreigend. Plagen hoort bij het groot worden. 
Pesten daarentegen is wel bedreigend. Pesten kan ook dagelijks gebeuren, soms wel gespreid over een 
heel lange periode. Er is ook sprake van een machtsongelijkheid. Bij pesten wordt er een slachtoffer 
‘uitgezocht’ om de baas over te spelen. 
Bespreek het pestgedrag met je trainer en jeugdcoördinator. 
 
Privacy 
 
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door onze club voor ledenbeheer en organisatie van de 
activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van de inschrijving van u en /of uw kind, en 
om u op de hoogte te houden van onze activiteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang, het op 
een adequate manier kunnen organiseren van de voetbalsport in al zijn facetten. Een volledig 
uitgewerkte GDPR vindt u in bijlage van dit reglement. 
 
Wangedrag spelers en eventuele sancties 
 
Elke vorm van fysieke agressie zoals slaan, vechten, vernielen of opruiende taal wordt niet getolereerd. 
Publieke kritiek op trainers, afgevaardigden, coördinatoren, medewerkers, medespelers, dit zowel op 
de sociale media als elders in groep wordt niet getolereerd. 



Foto’s of video-opnames in kleedkamers worden niet getolereerd. Alcohol en roken horen niet thuis 
bij jeugdspelers. Drugs en doping horen niet thuis bij onze club. 
Niet verwittigen van een afwezigheid op een wedstrijd of training wordt niet getolereerd evenals een 
jeugdspeler die een gele/rode kaart krijgt uit protest. 
In regel is de trainer van elk team verantwoordelijk voor de discipline binnen het team. De trainer kan 
dan ook de nodige sancties treffen zoals het niet selecteren of niet opstellen na terugkoppeling met 
de jeugdcoördinator. De maximale sanctie die een trainer en jeugdcoördinator kan opleggen is de 
schorsing van de sportactiviteit gedurende 2 weken. Als de overtreding van die aard is dat een 
zwaardere sanctie nodig is wordt een tuchtprocedure opgestart. 
 
Tuchtprocedure 
 
Bij een grove fout/wangedrag die naar oordeel van de trainer en jeugdcoördinator een strengere straf 
dan twee weken met zich mee kan brengen, zal de jeugdcoördinator het probleem ter sprake brengen 
op de bestuursvergadering. 
Een afvaardiging van het bestuur zal dan een hoorzitting organiseren met de betrokken speler en zijn 
of haar ouders. Van deze hoorzitting wordt een verslag opgemaakt Het verslag wordt samen met het 
advies overgemaakt aan het volledige bestuur. Het clubbestuur zal dan een mogelijke tuchtsanctie 
nemen. Dit kan zijn: een berisping, een taakstraf, een schorsing van de sportactiviteit, uitsluiting uit de 
vereniging. Eventueel kan een bemiddelaar aangesteld worden. 
Indien de speler en/of zijn ouders niet akkoord gaan met deze beslissing kunnen zij een schriftelijk 
verweerschrift indienen bij de voorzitter. Het verweerschrift dient in elk geval argumenten te bevatten 
die duidelijk aantonen waarom in de ogen van de verweerder, de tuchtsanctie betwist wordt. Zich 
simpelweg niet akkoord verklaren met de sanctie is niet voldoende. De voorzitter zal een 
ontvangstbevestiging sturen. Binnen de 2 weken zal het clubbestuur een schriftelijk antwoord en dus 
de eindbeslissing overmaken. 
 
Aanmoedigingen, publieke kritiek, agressie door ouders 
 
Ouders en supporters zijn van harte welkom op onze club, langs de velden en in de kantine. Veel 
toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage bij het voetbal. 
Moedig je spelers en de hele ploeg aan. Wees vriendelijk tegenover alle andere ouders, begeleiders en 
scheidsrechters. 
Blijf steeds positief, ook na verlies. Kleineer of schreeuw nooit. 
Elke vorm van agressie wordt niet getolereerd en kan de verwijdering van de betrokken ouder bij de 
club tot gevolg hebben. Vermijd negatieve kritiek op spelers, leden van de club en andere ouders zowel 
langs het veld, in de kantine als op de sociale media. Eventueel kan een procedure opgestart worden 
die leidt tot de verwijdering van speler/ouder uit onze vereniging 
 
Richtlijnen voor het gebruik van sociale media 
 
Sportiviteit, hoffelijkheid en respect eindigen niet bij het einde van de training of de wedstrijd, maar 
gelden net zo goed op WhatsApp, Instagram, Facebook en Twitter... 
Wees je er steeds van bewust dat alles wat je online zet, voor altijd terug te vinden is. Denk dus na 
voor je iets post. Gebruik sociale media om kennis, ervaringen of andere belangrijke informatie over 
sport te delen. Maak altijd duidelijk of je communiceert namens de vereniging of ten persoonlijke titel. 
Zet geen privacygevoelige informatie online. Wees terughoudend met namen en gebeurtenissen. 
Wees terughoudend in je communicatie met minderjarigen. Vermijd zoveel mogelijk één-op-één 
contacten tenzij het louter een sport gerelateerde melding betreft. Onthoud je van persoonlijk getinte 
boodschappen en of “chats”. Onthoud je van seksueel getinte opmerkingen of opmerkingen die 
mogelijkerwijze als intimiderend kunnen worden aangevoeld. 



Vermijd discussies met andere spelers, trainers, ouders op sociale media (sms, chat). Spreek elkaar 
aan. Vraag ook altijd toestemming als je foto’s of filmpjes online wil zetten. 
Heb je een duidelijk oordeel over een speler/trainer. Bespreek dit dan persoonlijk. Evaluaties van 
iemands sportprestaties horen niet thuis op sociale media. 
Beleefd en vriendelijk zijn loont altijd, ook online. 
 
Afgevaardigden en trainers 
 
Een trainer/afgevaardigde heeft een voorbeeldfunctie te vervullen t.o.v. de spelers. Hij/zij moet onze 
club de nodige uitstraling geven op gebied van organisatie, discipline, eerlijkheid, fair-play. Hij / zij is 
een belangrijke schakel voor de club in de contacten met spelers en ouders. 
Een trainer of afgevaardigde geeft altijd het goede voorbeeld. Respecteer de beslissingen van de 
scheidsrechter. Ga geen discussie aan met spelers/ouders na een wedstrijd. Neem contact op met de 
jeugdcoördinator over onregelmatigheden. Communiceer duidelijk met spelers/ouders. 
Terreinen en kleedkamers worden steeds opgeruimd. Respecteer het ter beschikking gestelde 
materiaal. 
 
De 10 geboden van Fair Play 

✓ Speel sportief 
✓ Speel steeds om te winnen maar wees waardig in uw verlies 
✓ Volg de regels van het spel 
✓ Respecteer tegenstanders, ploegmaats, scheidsrechters, officials, trainers, afgevaardigden, 

vrijwilligers en supporters. 
✓ Eer de mensen die de goede naam van het voetbal verdedigen 
✓ Promoot het voetbal 
✓ Verwerp corruptie, drugs, racisme, geweld en andere gevaren voor de populariteit van onze sport. 
✓ Help andere om aan deze verleidingen te weerstaan 
✓ Stel de mensen die onze sport in diskrediet brengen aan de kaak 
✓ Verbeter de wereld dankzij het voetbal. 

 
Panathlon verklaring 
 
Onze club ondertekende het panathlon charter, een internationaal erkende ethische code in de 
jeugdsport en verbindt zich ertoe deze na te leven. 
 
Slot 
 
Dit intern reglement kan gewijzigd worden door het bestuur. Deze wijziging kan op elk moment van 
het seizoen plaatsvinden en zal aan de spelers worden gemeld via publicatie op de website. In alle 
gevallen waarin dit intern reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 
Bijlagen 
 
• Vervoer bij verplaatsingen 
• Gdpr-regels 
• Panathlon verklaring 
• Gedragscodes 

 


