Huishoudelijk Reglement KVC Sint-Eloois-Winkel Sport vzw
1. Het reglement is van toepassing op alle leden, aangesloten bij KVC Sint-ElooisWinkel Sport vzw.
2. Het is verboden toegang te verschaffen tot de accommodatie, buiten de uren van
training of wedstrijd, zonder toestemming van het bestuur.
3. Slechts een beperkt aantal voertuigen hebben toegang tot de parking binnen de
accommodatie.
4. De club is telefonisch te bereiken op de maatschappelijke zetel op tel. 056 50 02
19. Daarnaast is de club overdag bereikbaar via de verschillende bestuursleden en
de voorzitter.
5. De terreinen zijn niet toegankelijk van mei tot half juli, uitgezonderd indien het
eerste elftal de eindronde speelt. De terreinen worden in deze periode
onderworpen aan een uitgebreide onderhoudsbeurt.
6. De sleutels om toegang te verkrijgen tot de lokalen worden overhandigd door het
bestuur aan de betrokken personen, die hiermee de verantwoordelijkheid op zich
nemen betreffende de inhoud en toestand van de lokalen. De sleutel blijft
eigendom van de club en moet op verzoek van het bestuur, onmiddellijk worden
ingeleverd.
7. Het is verboden voor toeschouwers om de kleedkamers te betreden.
8. Ouders hebben geen toegang tot de kleedkamers, uitgezonderd met toestemming
van het bestuur en uitgezonderd bij een kwetsuur of plotse ziekteverschijnselen
van hun kind of van wie ze voogd zijn.
9. De trainer draagt de verantwoordelijkheid over het materiaal en zorgt ervoor dat
alle trainersmateriaal ordentelijk wordt opgeborgen en zo goed mogelijk wordt
afgesloten. Indien materiaal verloren gaat, of slecht wordt onderhouden, stelt de
trainer zich bloot aan een sanctie vanwege het bestuur.
10. Voetbalschoenen worden nooit in de kleedkamers gereinigd. Om de schoenen te
reinigen wordt een borstel voorzien aan de ingang van de accommodatie.
11. Elke speler is verplicht om scheenbeschermers te dragen.
12. De club stelt de truitjes, shorts, kousen ter beschikking van de spelers. De spelers
staan in voor de rest van de uitrusting.
13. Iedere speler en medewerker blijft verantwoordelijk voor zijn eigen spullen. De
club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of schade. Zorg voor
naamtekening op alle uitrusting en breng nooit teveel geld mee naar training of
wedstrijd.
14. Het bestuur zal de politie inlichten over iedere speler of lid, die binnen de
accommodatie, betrapt wordt op het gebruik van drugs, vandalisme of
banditisme. Naargelang de ernst, wordt de betrokken speler geschorst of
geschrapt van de ledenlijst. Deze maatregel staat los van eventuele gerechtelijke
procedures.
15. De lidgelden worden ieder seizoen tegen 1 juni vastgelegd door het bestuur.
16. We streven er naar om iedere speler minstens een halve wedstrijd te laten spelen.
17. Afgelastingen verneemt men via de website www.footbel.com in de rubriek
afgelastingen of op 0900/00081. De club of de trainer zal de spelers niet
informeren bij afgelastingen van competitiewedstrijden. In geval van twijfel kunt
u steeds de trainer of afgevaardigde opbellen
18. Er is steeds toestemming nodig van trainer en bestuur, indien de speler wenst
wedstrijden te spelen buiten clubverband.
19. Vanaf de preminiemen dient iedereen over een geldige identiteitskaart te
beschikken, zoniet krijgen zij spelverbod door de scheidsrechter, of kan de
tegenpartij klacht indienen.
20. Voor elke ongevallenaangifte worden door de KBVB dossierkosten aangerekend.
De KBVB betaalt de vergoedingen overeenkomstig de wettelijke barema’s. Alle
supplementaire kosten boven dit barema zijn niet ten laste van de club. Er kan
een bijkomende verzekering afgesloten worden bij een verzekeringsmaatschappij.

Elke aangifte van een ongeval in de accommodatie moet uiterlijk veertien
werkdagen na de feiten worden aangegeven bij de secretaris. Dit gebeurt door het
invullen van het formulier “Aangifte van ongeval” door de arts. Deze formulieren
verkrijgt u bij de secretaris of de jeugdcoördinator. U betaalt alle honoraria. Bij de
apotheek vraagt u een factuur. Bij genezing laat u dit vaststellen door de dokter.
Hij/zij vult het formulier in van herstel en spelhervatting. U geeft alle formulieren
af bij de mutualiteit. U ontvangt van de mutualiteit een nota met alle remgelden,
die uzelf bijpast. Deze nota geeft u aan de secretaris, die alles doorstuurt naar de
KBVB. Het bedrag van het Federaal Solidariteitsfonds (FSF) wordt terug betaald
aan de club. Kosten voor kiné worden enkel terugbetaald, indien zij vooraf worden
aangevraagd. De club staat niet in voor wat de sportverzekering niet dekt. Wie
het voorwerp uitmaakt van een medisch dossier bij de KBVB naar aanleiding van
een sportongeval, speelt of traint op eigen risico.
21. Het is verboden om zich in de neutrale zone te begeven.
22. Het is verboden om het even welk drank- of eetverpakking weg te gooien in de
accommodatie. Afval hoort thuis in de voorziene vuilnisbakken.
23. Jeugdspelers en trainers hebben gratis toegang tot de wedstrijden van het eerste
elftal.
24. Elke opzettelijke beschadiging aan de publiciteitsborden rond het veld wordt
verhaald op de overtreder.
25. Het is verboden om op het hoofdterrein recreatief voetbal te spelen, ook tijdens
de rust en na de wedstrijd van de fanion is het niet toegestaan het hoofdterrein te
betreden.
26. Elk ongeval veroorzaakt door onnauwkeurigheid, of onoplettendheid valt volledig
ten laste van de veroorzaker. Spelen op de tribune, rond of op de terreinen
zonder georganiseerd spelverband berust volledig op de verantwoordelijkheid van
de betrokkene. Te allen tijde blijven ouders volledige wettelijke aansprakelijkheid
behouden tegenover minderjarigen.
27. Betreffende het vervoer is elke trainer verantwoordelijk voor de organisatie van
het vervoer van zijn ploeg. Kinderen van minder dan 3 jaar en kleiner dan 1,35 m
moeten altijd vervoerd worden in een voor hen geschikte kinderbeveiligingssysteem. Het is niet langer toegelaten een kind van minder dan 3 jaar of kleiner
dan 1,35 meter te beveiligen met een veiligheidsgordel ingeval het na installatie
van twee kinderbeveiligingssystemen achterin onmogelijk is nog een derde
kinderbeveiligingssysteem te installeren en de twee andere in gebruik zijn. In dat
geval moet het derde kind plaatsnemen in een kinderzitje dat voorin wordt
geplaatst. Kinderen van 1,35 meter of groter moeten vervoerd worden in een voor
hen geschikt kinderbeveiligingssysteem of moeten de veiligheidsgordel dragen.
28. Er is een grote nood aan scheidsrechters. Binnen de eigen jeugdwerking zullen we
de spelers aanmoedigen om scheidsrechter te worden. Jeugdspelers leiden op
geregelde tijdstippen wedstrijden van de duiveltjes en de preminiemen.
29. De club is op geen enkel moment verantwoordelijk voor alle gebeurlijke
ongevallen voortvloeiend uit zowel de sportieve als extra-sportieve activiteiten en
dit zowel van leden als niet-leden, indien deze niet vallen onder de verzekeringen,
die de club in functie van haar activiteiten en leden heeft afgesloten.
30. Elk lid werkt op een intensieve manier mee aan de activiteiten, georganiseerd
door de club. Bij verzaking of zonder geldige reden niet meewerken, kan het
bestuur de betrokken speler, trainer of medewerker schrappen van de ledenlijst.
31. Alle jeugdspelers zullen minimum 50% van de totale speeltijd spelen (gemiddeld
over 4 wedstrijden).
32. Dit reglement wordt op de website van de club geplaatst.
33. Elke gebruiker, bezoeker, medewerker, lid is tevens onderworpen aan het
reglement van inwendige orde, dat duidelijk zichtbaar wordt aangebracht in de
accommodatie en ter beschikking is via de website.

