
 

 

 

Hartelijk welkom bij Kortessem VV 

N.a.v. het nieuwe voetbalseizoen presenteren wij onze vernieuwde clubreglement 

Als club beoogt Kortessem VV het uitbouwen van een langetermijnrelatie met zijn leden. Het sociale aspect en de 

vriendschapsbanden mogen daarbij niet uit het oog verloren worden. Het garanderen van kwaliteit houdt echter ook in 

dat we met de diverse betrokkenen bepaalde afspraken maken en dat bepaalde spelregels in acht moeten genomen 

worden. Met dit intern reglement willen we die afspraken en regels even op een rij zetten. Dit intern reglement kan 

steeds gewijzigd worden door het Bestuur, dat openstaat voor opmerkingen en suggesties. Een wijziging kan op elk 

moment van het seizoen gebeuren en zal aan alle belanghebbenden gecommuniceerd worden. 

1 – Lidgelden 

 

Jaarlijks wordt door het bestuur het lidgeld voor de spelers/speelsters voor de diverse ploegen vastgesteld. Deze 

som dekt de bijdrage per speler die de club verschuldigd is aan de KBVB, de daaruit voortvloeiende 

verzekeringspremie, de kosten van onderhoud van de infrastructuur,de nutsvoorzieningen,de vergoedingen aan 

trainers en scheidsrechters, de administratiekosten, het uitrustingspakket van de spelers, enz.  

Lidgeld dient betaald te worden voor de meegedeelde datum. Spelers/speelsters die na deze datum niet hebben 

betaald zullen niet worden opgesteld tot hun betaling in orde is. Bij niet-betaling van het lidgeld op 1 oktober, kan de 

speler door  Kortessem VV worden uitgeschreven. Bij financiële problemen kan er contact worden opgenomen met een 

Bestuurslid of de trainer. Er zal dan discreet een betaalregeling worden voorgesteld. 

Een speler/speelster die tijdens het seizoen afhaakt, krijgt in principe zijn lidgeld niet terugbetaald. Bij 

uitzonderlijke gevallen kan het Bestuur hierover anders beslissen. 

Een gedeelte van het betaalde lidgeld kan onder bepaalde voorwaarden worden gerecupereerd bij het ziekenfonds. 

Best daar even navragen en formulier voor terugbetaling door onze Gerechtigd Correspondent laten ondertekenen. 

 

Elke speler/speelster en de ouders (of andere verantwoordelijken) van een jeugdspeler wordt geacht kennis genomen 

te hebben van het reglement. Betaling van het lidgeld impliceert het akkoord gaan met het clubreglement. Indien het 

Bestuur een overtreding van dit reglement vaststelt, kunnen er disciplinaire maatregelen getroffen worden tegen de 

overtreder. Deze maatregelen kunnen variëren van een schorsing voor een bepaalde periode tot volledige schrapping. 
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2 – trainingen/wedstrijden 

 

Spelers/speelsters dragen de voorziene en afgesproken kledij om zich naar de wedstrijd te begeven.  

Iedereen is op tijd op de afgesproken uren voor de wedstrijd of training. Bij afwijking steeds trainer verwittigen. 

Rechtstreeks op verplaatsing gaan is geen probleem, wel even op voorhand de trainer inlichten zodat onnodig wachten 

kan vermeden worden. 

Indien een speler/speelster door ziekte of andere omstandigheden (vakantie, familiefeest, …) niet in staat is aanwezig 

te zijn voor de wedstrijd, verwittigt hij tijdig de trainer. 

De studie heeft altijd voorrang op het voetbal. Indien een speler/speelsters verstek moet geven door 

schoolactiviteiten of job, dient dit gemeld te worden aan de trainer, maar daar zal steeds begrip voor getoond worden. 

Selectie voor een wedstrijd is een beloning voor de speler/speelster en geen automatisch gevolg van betaling van 

lidgeld. De trainers bepalen de samenstelling van de ploegen. 

Steeds correct gedrag t.o.v. trainer, afgevaardigde, medespelers, tegenstander, scheidsrechter, supporters. 

In elke ploeg is een goede sfeer erg belangrijk. Negatieve uitlatingen zullen niet getolereerd worden. Conflicten 

kunnen en moeten ten allen tijde met de betrokkenen worden uitgepraat. Uitdagend, provocerend gedrag en fysiek 

geweld tegenover medespelers, supporters, scheidsrechters, tegenstander, trainer, Bestuur of anderen zal door 

het Bestuur gesanctioneerd worden. 

Iedere speler moet voor de wedstrijd in het bezit zijn van een geldig bewijs van identiteit. Er worden geen spelers 

opgesteld zonder geldig bewijs van identiteit! Naast een boete legt de KBVB als strafmaat het verliezen van de 

wedstrijd met forfaitcijfers op. Spelers die bij de aanvang van de wedstrijd hun identiteitskaart niet kunnen 

voorleggen spelen onder geen beding mee. Niet aangesloten en geschorste spelers worden nooit opgesteld tijdens 

officiële wedstrijden. De persoon die het digitale wedstrijdblad invult is verantwoordelijk voor de boetes of kosten 

hieraan verbonden en zal deze aan de club betalen. 

Racisme noch in taal noch in daad wordt geduld. Racisme zal leiden tot schorsing en zelfs tot uitsluiting. 

Gele en rode kaarten kosten de club geld en brengen schade toe aan de ploeg. De kosten voor overbodige kaarten 

(negatieve kritiek, onsportief gedrag) kunnen verhaald worden op de spelers/speelsters. 

Er worden geen sieraden (horloge, ketting, armband, oorbellen, piercing, ...) gedragen tijdens de wedstrijd. 

De speler/speelster zorgt steeds voor aangepast schoeisel naargelang de weersomstandigheden. 

Scheenbeschermers zijn verplicht bij elke wedstrijd en training. 

Na iedere training of wedstrijd is men verplicht te douchen. De kleedkamers dienen uiterlijk 30 minuten na de 

wedstrijd verlaten te zijn. 

Na elke training of wedstrijd worden de voetbalschoenen buiten gereinigd aan de voorziene borstels of aan de 

voorziene waskranen. Voetbalschoenen worden nooit proper gestampt tegen de muren van de infrastructuur. 

Na de wedstrijd trekken we truien, broekjes en kousen rechts en leggen ze op de voorziene plaats. 

Tijdens wedstrijden blijft het publiek achter de voorziene omheiningen (zogenaamde neutrale zone), en wordt niet 

geduld op het veld. Dit is een regelgeving van de Belgische Voetbalbond. 

Ballen die over de omheining vliegen worden onmiddellijk teruggehaald, afspraken hierover worden gemaakt per ploeg. 

Het is niet toegelaten om op eigen initiatief deel te nemen aan trainingen of testwedstrijden georganiseerd door 

andere clubs. Gelieve steeds de trainer/bestuur te contacteren indien je een uitnodiging ontvangt. Schriftelijke 

toestemming is vereist. 

Is er twijfel of de wedstrijd al dan niet doorgaat ivm slechte weersomstandigheden, dan kan je zelf bellen naar 

0900/00081 of kan je op de website van de KBVB bij Afgelastingen de nodige info vinden. 

 

 



3 – Kleedkamers 

Kleedkamers en douches worden proper achtergelaten na training of wedstrijd. Er zijn vuilbakken voorzien waarin 

afval kan gegooid worden. Zo blijven er geen blikken, flessen, tape enz achter. De vloer wordt na elke training en 

wedstrijd gepoetst door de thuisploeg. Ook de kleedkamer van de bezoekende tegenstanders. Afspraken over 

beurtrol of andere regeling worden door de afgevaardigde gemaakt per ploeg. 

Meldingen van defecten aan de infrastructuur worden doorgegeven aan bestuursleden of trainers die deze gegevens 

doorspelen. 

Laat zo weinig mogelijk waardevolle spullen (geld, gsm, mp3, i-pod, juwelen enz..) achter in de kleedkamers, zelfs als 

deze gesloten worden. Kortessem VV kan bij verlies of diefstal nooit aansprakelijk gesteld worden. 

Wie zelf betrapt wordt op diefstal wordt overgedragen aan de bevoegde diensten en wordt onmiddellijk uit de club 

verwijderd.  

 

4 – Infrastructuur 

De kantine wordt nooit betreden met voetbalschoenen. 

Er geldt een absoluut rookverbod in alle lokalen van onze accommodatie ! 

Spelers hebben respect voor infrastructuur en materialen van de club. 

Overal op het terrein staan vuilbakken, zwerfvuil hoort niet thuis op en rond de terreinen. 

Opzettelijke beschadigingen zowel op thuis- als uitmatchen zullen altijd door Kortessem VV worden verhaald op de 

betrokkene. 

De club kan nooit aansprakelijk  worden gesteld voor schade aan voertuigen, fietsen of andere  

vervoermidddelen op de parking of op de terreinen van Kortessem VV. 

5 – Administratie 

Adres- en andere administratieve wijzigingen (telnrs, …) worden zo snel mogelijk gemeld aan de Gerechtigd 

Correspondent.  

 

6 – Transfers 

Een speler die na afloop van het seizoen de club wenst te verlaten heeft het recht zijn/haar ontslag in te dienen 

binnen de termijn opgelegd door de KBVB (maand april).  

Transfers binnen het voetbalseizoen worden niet toegestaan tenzij alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden en 

met goedkeuring van het Bestuur van Kortessem VV. De officiële transferperiode loopt elk voetbalseizoen van 1 tot en 

met 30 april.  

7 – Afgevaardigde 

Zorgt voor het bedelen van flessen water aan thuisploeg en tegenpartij. 

Zal toezicht houden op het opruimen van de spelerstafel in de kantine na de wedstrijden. 

Zal de scheidsrechter ontvangen en begeleiden tijdens diens aanwezigheid op ons terrein. 

Neemt de uitrusting mee naar uitwedstrijden. 

Organiseert een beurtrol voor poetsen van kleedkamers thuis- en uitploeg na training of wedstrijd. 

Zal steeds zijn voorbeeldfunctie vervullen in alle omstandigheden. 

Is verantwoordelijk voor het verwijderen van de hoekschopvlaggen na de wedstrijd. 

Zorgt dat de wedstrijdballen proper in de daarvoor voorziene kast in het scheidsrechterslokaal worden gelegd. 
 

 

 



8 – Jeugd 

 

Beste ouders, 

U hebt er voor gekozen om uw zoon of dochter bij onze vereniging te laten sporten. Dit betekent dat u vertrouwen 

hebt in de (jeugd)opleiding die wij bieden, waarvoor dank. 

Sedert 01/07/2013 vermeldt het  bondsreglement het volgende : “Elke natuurlijke persoon kan aangesloten worden bij 

de KBVB”. Sedert 01/07/2013 mag u dus een kind aansluiten bij uw club zonder enige beperking naar de minimum 

leeftijd toe. 

Ouders, familie en vrienden van jeugdspelers zijn van harte welkom langs de velden en in de kantine. Toeschouwers 

zorgen immers voor een sfeervolle entourage bij het jeugdvoetbal. Wel wordt er verwacht dat onze supporters zich 

steeds waardig gedragen. 

Ouders hebben een belangrijke functie bij het sport beoefenen van hun kinderen. Kinderen hebben immers nood aan 

steun en interesse. 

Positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw kind. Steun uw kind vooral bij 

tegenslagen en teleurstellingen en relativeer goede prestaties. Sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens 

en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. uw kind, zijn/haar ploegmaats, de trainer en afgevaardigden, de tegenstrever 

en de scheidsrechter. U vervult immers een voorbeeldfunctie. Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere 

voetbaltechnische aspecten. Coaching tijdens de wedstrijd gebeurt door de trainer en niet door afgevaardigden of 

ouders. Geef nooit in het openbaar kritiek op of een beoordeling over de medespelers van uw kind. Dit zorgt voor 

onnodige spanningen. 

Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties (premie voor doelpunten) is uit den boze. Dit wekt egoïsme in 

het spel op. Voetbal is in de eerste plaats een ploegsport. 

Wij vragen ook uw kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden. Tenslotte 

wordt hierdoor gans de ploeg meegestraft. 

Tracht rekening te houden met de data van de geplande wedstrijden en tornooien zodat uw kind steeds aanwezig kan 

zijn. 

Voor en na de wedstrijd wordt gevraagd om de trainers en afgevaardigden even een handje te helpen bij het plaatsen 

van de doelen en weer verwijderen van de doelen zodat de volgende ploegen hun wedstrijd kunnen spelen of het gras 

vlot kan gemaaid worden. 

Een aantal cynische voetbaltips voor ouders  

1 Natuurlijk is uw kind de beste speler van de ploeg. Zorg dat iedereen in uw  nabijheid dat weet 

2 Voed het kind zo op dat het zich altijd de grote uitblinker vindt 

3 Als de trainer uw kind op de bank zet, laat hem dan merken dat u hem een stommerik vindt 

4 Ga gerust in discussie met de scheidsrechter ...... uiteindelijk ziet u als toeschouwer alles veel beter 

5 Beloof uw kind een euro voor elk gescoord doelpunt ..... dat stimuleert de scoringsdrift en ploeggeest 

6 Ga dicht bij de trainer staan,dat is de beste plaats om hem in de gaten te houden en hem luidkeels op zijn    fouten 

te wijzen 

7 Vertel uw oogappel dat uw aanwijzingen veel waardevoller zijn dan die van de trainer 

8 Maak het jeugdbestuur duidelijk dat uw kind in een veel te laag team speelt en veel te vaak gewisseld wordt 

9 Beweeg u tijdig op de transfermarkt .... er zijn altijd clubs die uw getalenteerde spruit willen inschrijven voor een 

paar voetbalschoenen of een trainingspak 

 



9 – Verzekering 

Bij een kwetsuur kan je een Aangifte van Ongeval bekomen bij je trainer, afgevaardigde of in de kantine. Deze dient 

binnen de 14 kalenderdagen volledig ingevuld aan de Gerechtigd Correspondent te worden afgegeven. Voorzien van een 

klever van je ziekenfonds ! Onkosten gemaakt in een te laat of niet ingediend dossier kunnen nooit worden 

teruggevorderd aan Kortessem VV. Raadpleeg dadelijk een arts bij een kwetsuur en hou terdege rekening met het 

advies van de arts , ook als je hierdoor een aantal trainingen en wedstrijden moet missen. Indien een kwetsuur 

opgelopen wordt en een dossier bij de KBVB wordt ingediend , mag men slechts de wedstrijden hervatten na akkoord 

van de behandelend geneesheer op het daartoe voorziene document. Anders vallen de kosten ten laste van de speler. 

Een speler/speelster die een lange tijd geblesseerd is, blijft op eigen initiatief contact houden met de trainer of met 

de secretaris van de club.  

Rekeningen van medische onkosten ten gevolge van een sportongeval dienen altijd eerst aan de Mutualiteit worden 

voorgelegd. Enkel het gedeelte ‘persoonlijk aandeel’ kan worden teruggevorderd via onze verzekering. Besef dat niet 

alle kosten worden terugbetaald door het FSF – fonds. Spelers/speelsters die dit wensen kunnen steeds een 

bijkomende sportverzekering afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze. 

 

10 – Activiteiten 

Leden van het dagelijks Bestuur, vrijwilligers(!), zijn gans het seizoen in de weer met vanzelfsprekend lijkende dingen 

als aanleg en onderhoud pleinen, onderhoud accommodatie, bemanning kantine en keuken tijdens trainingen en 

wedstrijden, wassen uitrustingen, aankopen materialen en nog vele andere punten.  

Om een club financieel leefbaar te houden dienen er tal van nevenactiviteiten te worden georganiseerd (eetdagen, 

grastornooi, jeugdtornooi, fuiven enz….). Hiervoor rekent het Bestuur dan op spelers/speelsters, trainers, 

afgevaardigden, ouders, sympathisanten die deze dagen een handje kunnen toesteken. Laat eens zien dat je het werk 

van de vrijwilligers apprecieert door hen een handje te helpen. 

Je zal zien, vele handen maken licht werk en des te sneller kan iedereen mee een pintje gaan drinken.  

11 – Sponsoring 

Spijtig genoeg volstaan de opbrengsten van al deze activiteiten meestal niet om alle onkosten te dekken. Daarom is 

ook sponsoring erg belangrijk in elke vereniging .Kortessem VV. Ken je iemand die mogelijk interesse 

heeft om sponsor van Kortessem VV te zijn, dan mag je dit melden aan de leden van het Bestuur. Er is binnen de club 

een sponsorplan uitgewerkt,  dat kan worden voorgelegd aan de kandidaat-sponsor. Al onze sponsors zijn terug te 

vinden op onze website. 

12 - Varia  

Onaanvaardbaar gedrag (vb stelen, drugs, doping, vandalisme, negativisme, onernstig gedrag………) leidt tot 

automatische verwijdering uit de club. 

Alle traktaties gebeuren via de kantine van de Club. Bakken bier worden niet van thuis meegebracht maar kunnen in de 

Club worden aangekocht aan democratische prijzen (20 € per bak). Er kan slechts 1 bak per traktatie worden 

aangekocht. 

Tijdens trainingen en wedstrijden kan er in de VIP en de kantine niet op krediet worden gedronken. 

Kortessem VV raadt ten stelligste aan dat elke speler/speelster een cardiologisch onderzoek laat uitvoeren om 

zekerheid te hebben dat actief sporten geen ernstige gezondheidsrisico’s zal inhouden. Er zijn intussen voorbeelden 

genoeg bekend van hartfalen met ernstige of zelfs fatale gevolgen. De speler/speelsters kan zich hiervoor best 

wenden tot de huisarts. 

Dit clubreglement is steeds raadpleegbaar op onze website www.kortessemvv.be  

Sportieve groeten, 

Bestuur Kortessem VV 


