
CLUBREGLEMENT  VAN  K.S.K. EREMBODEGEM 

 
K.S.K. Erembodegem (hierna KSKE genoemd) wil er toe bijdragen dat onze leden met plezier kunnen 
voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen.  De terreinen van KSKE moeten in de eerste plaats een 
ontmoetingsplaats zijn waar het aangenaam vertoeven is.   
Om dit te kunnen verwezenlijken hebben wij in dit huishoudelijke regelement een aantal gedragsregels 
voorgeschreven en vragen wij iedereen die begaan is met onze club deze ook te respecteren.  Dit reglement 
is aanvullend op het reglement van de K.B.V.B. 
 

Algemene gedragsregels 
 
Voetbal is een teamsport waarbij we samen winnen en samen verliezen maar waar we steeds sportief 
blijven. 

• We hebben steeds respect voor scheids- en grensrechters, ook als zij een fout maken 

• Iedereen heeft recht om zijn favoriete sport te beoefenen, niet alleen de uitblinkers 

• Wij hebben steeds respect voor de tegenstander 

• Wij staan open voor kritiek, zolang die op een positieve manier en rechtstreeks aan de betrokken 
persoon wordt gegeven 

• Wij moedigen onze teams aan op een zo positief mogelijke manier en laten de coaching over aan 
de trainers – negatieve uitlatingen brengen alleen maar negatieve effecten met zich mee 

• Ongepast taalgebruik, verbaal of fysiek geweld, pestgedrag en intimidatie wordt niet getolereerd 

• Wij hebben respect voor de infrastructuur en zullen de kantine niet betreden met voetbalschoenen 

• Eigen dranken meebrengen is verboden op onze terreinen en al zeker in onze kantine 

• Drugsbezit, drugsgebruik of overvloedig alcoholgebruik is strikt verboden en zal leiden tot een 
uitsluiting bij KSKE 

• Roken in kleedkamers en kantine is ten strengste verboden 
 

Lidmaatschap 
 
Het bestuur bepaalt ieder jaar de hoogte van de lidmaatschapsbijdrage.  Deze bijdrage bevat de aansluiting 
bij de K.B.V.B. met inbegrip van de sportverzekering.  Ze geeft bovendien recht op het volgen van de 
wekelijkse trainingen en het deelnemen aan de wedstrijden.  Dit lidgeld dient betaald te zijn voor aanvang 
van de eerste training van het voetbalseizoen.  Blijft de speler in gebreke dan zal hij/zij geweigerd worden 
op onze terreinen voor alle trainingen en wedstrijden.  Door het betalen van het lidmaatschapsgeld 
verklaren ouders en spelers dat zij het clubreglement kennen, aanvaarden en zullen respecteren. 
 

Gedragsregels voor de spelers 
De speler :  

• is er voor zijn/haar team en zijn/haar team is er voor de speler 

• vertoont volledige inzet en concentratie bij elke training en wedstrijd 

• zal zich bij wedstrijden steeds presenteren in de kledij van de club 

• is steeds stipt aanwezig op training en wedstrijd – bij afwezigheid verwittigt de speler tijdig 
zijn/haar trainer – elke niet persoonlijk gemelde afwezigheid wordt geïnterpreteerd als 
onverantwoord en kan een sanctie tot gevolg hebben 

• zal bij het beëindigen van een training het veld niet verlaten vooraleer de trainer daartoe de 
toelating geeft en pas nadat alle gebruikte oefenmateriaal is verzameld  

• vertoont respect voor medespeler en tegenstander, voor trainer en afgevaardigde, voor 
supporters, voor scheidsrechters en voor bestuursleden en medewerkers 



• respecteert alle beslissingen van trainer en/of scheidsrechter, ook al is hij/zij daar niet mee 
akkoord 

• verbindt er zich toe er voor te zorgen dat de kleedkamer steeds proper wordt gehouden 
➢ voetbalschoenen worden buiten de kleedkamer gereinigd 
➢ resten van eten en drank of andere rommel horen in de vuilnisbak 
➢ er wordt niet gevoetbald in de kleedkamer of onder de douche 
➢ ieders kledij wordt gerespecteerd 
➢ wie moedwillig brokken maakt zal de kosten betalen en krijgt een schorsing 

• zal na de training of een wedstrijd steeds douchen 

• zal geen waardevolle voorwerpen in de kleedkamer achterlaten 

• verbindt er zich toe om actief deel te nemen en mee te werken aan de activiteiten en festiviteiten 
die KSKE organiseert 

 
Wat moet een speler doen in geval van blessure ? 
 

• Om alle rechten op een tegemoetkoming van het FSF-fonds van de KBVB voor sommige medische 
kosten te behouden, moet de aangesloten speler zijn/haar blessure opgelopen tijdens een 
wedstrijd of op training binnen de 48 uur na het ongeval laten registreren door een geneesheer op 
een door de KBVB goedgekeurd ongevalsaangifteformulier. Dit document is ter beschikking in de 
kantine of bij de G.C. 

• Binnen de week na het ongeval moet de aangifte, ingevuld door de geneesheer en de speler, samen 
met een mutualiteitsvignet worden overhandigd aan de Gerechtelijke Correspondent van de club. 

• Héél belangrijk !!! Als de dokter beslist dat er kiné aan te pas komt moet de aanvraag hiervoor 
toegevoegd worden aan het ongevallendocument.  Zonder deze aanvraag zal het fonds geen 
terugbetaling doen van die kosten. 

• De speler (of zijn/haar ouders) betaalt alle onkosten en houdt alle facturen of onkostennota’s bij.  
Hij/zij neemt van alles  fotokopies. Hiermee gaat hij/zij naar zijn/haar ziekenfonds om een 
afrekening te bekomen die hij/zij dan samen met de originele facturen overhandigt aan de G.C. 
Deze stuurt alle info door naar de bevoegde instantie van de KBVB.  De terugbetaling van het FSF-
fonds wordt integraal uitgevoerd via de rekening-courant van de club die dan het bedrag  via een 
door de speler (of ouder) door te geven rekeningnummer overschrijft. 

• De speler moet vooraleer de trainingen te hervatten via de geneesheer een document van 
genezing laten invullen zodat hij/zij terug verzekerd is.  Dit document krijgt hij/zij via de G.C. bij 
het opstarten van het doktersdossier. 

 

Gedragsregels voor de trainers 
De trainer :  

• heeft een voorbeeldfunctie voor het team 

• toont respect voor spelers, supporters, begeleiders, bestuursleden, ouders, tegenstanders en 
scheidsrechters 

• is steeds op tijd op het terrein voor goed voorbereide trainingen en wedstrijden en brengt zijn/haar 
spelers discipline en passie voor het spel bij 

• is verantwoordelijk voor trainingsmateriaal en het ordelijk zetten van het terrein na de training 

• bepaalt de opstelling van het team, coacht het team en streeft er naar om spelers die op 
regelmatige basis de trainingen volgen gelijkwaardige speeltijd te geven 

• zorgt bij wijziging of afgelasting van een training of wedstrijd voor een tijdige kennisgeving aan de 
speler of ouders 

• wordt verboden alcoholische dranken te nuttigen voor trainingen en wedstrijden 

• zorgt er voor dat het wedstrijdformulier tijdig en correct is ingevuld of geeft de opdracht door aan 
zijn afgevaardigde  

• zorgt in samenwerking met zijn afgevaardigde, de jeugdcoördinator en de ouders voor het vervoer 
van de spelers bij uitwedstrijden 



• zal in de mate van het mogelijke de vergaderingen van de jeugdcel bijwonen 
 

Gedragsregels voor begeleiders 

De begeleider : 

• heeft een voorbeeldfunctie voor het team 

• toont respect voor trainer, spelers, supporters, bestuursleden, ouders, tegenstanders en 
scheidsrechters 

• ontvangt de scheidsrechter en de verantwoordelijken van de bezoekende ploeg 

• zorgt voor toezicht in de kleedkamer 

• is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal 

• zorgt voor de afhandeling van het wedstrijdformulier 

 

Gedragsregels voor ouders van jeugdspelers 

De ouders : 

• tonen respect voor iedereen op en rond het veld 

• blijven tijdens wedstrijden en trainingen achter de omheiningen en betreden nooit de terreinen 

• mogen kritiek geven maar houden het beleefd en spreken bij voorkeur de persoon in kwestie aan 

• houden zich afzijdig betreffende de ploegopstelling en tactische aanwijzingen 

• zullen mee instaan voor het vervoer bij uitwedstrijden en er voor zorgen dat hun zoon/dochter 
tijdig aanwezig is op trainingen en wedstrijden 

• zorgen ervoor dat het lidgeld tijdig wordt betaald 

• zorgen ervoor dat hun kind steeds op tijd is op training en wedstrijd 

 

Gedragsregels voor supporters 

De supporter : 

• toont respect voor iedereen op en rond het veld 

• blijft achter de omheining en betreedt nooit de terreinen en/of kleedkamers 

• mag kritiek geven maar houdt het beleefd 

• zal bij storend of ongepast gedrag verwijderd worden van de terreinen 

• zal bij eventuele boetes opgelegd door de KBVB opdraaien voor de kosten 

 

Sancties in geval van niet naleven van dit huishoudelijk reglement 

De club zal bij het niet naleven van het reglement sancties nemen en maatregelen treffen afhankelijk van 
de ernst van de overtreding en aangepast aan de omstandigheden en leeftijd. 

• Mogelijke sancties kunnen gaan van een waarschuwing tot uitsluiting uit de club.  Alle sancties 
kunnen gepaard gaan met een boete waarvan de hoogte bepaald wordt door het dagelijks bestuur. 

• Gele en rode kaarten wegens negatieve kritiek of onsportief gedrag worden behalve door de KBVB 
ook door de club bestraft. 

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

• Elke vorm van vandalisme of diefstal door een aangesloten lid wordt gesanctioneerd met 
onmiddellijke uitsluiting uit de club.  De dader(s) zal desgevallend gerechtelijk worden vervolgd. 


