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INTERN REGLEMENT KSK WEELDE 
Ieder lid aanvaardt de naleving van dit reglement bij aansluiting bij de club. Elke trainer kan 
nog bijkomende afspraken en regels opleggen, maar dit reglement vormt de basis voor elk 
aangesloten lid.  
 
HOUDING 

• Zorg ten allen tijden voor een goede, positieve uitstraling van de club.  
• Respect tegenover de club; medespelers, trainers, afgevaardigden, scheidsrechters, 

tegenstanders, supporters, bestuursleden en vrijwilligers.  
• Respect tegenover het materiaal en de infrastructuur.  
• Speel sportief. 
• Speel altijd om te winnen, maar wees waardig in het verlies. 
• Verwittig steeds tijdig bij afwezigheid van trainingen en wedstrijden.  
• Ouders en supporters horen niet thuis in de neutrale zone (gang en kleedkamers) en 

blijven achter de omheining.   
• Er zijn voldoende vuilnisbakken verspreid over het complex. Gebruik deze ook 

waarvoor ze dienen.  
• Iedereen wil graag op een perfect veld spelen. Gebruik velden daarom niet als 

wandelpad, maar ga steeds rond de terreinen buiten de omheining.  
• Zorg voor de veiligheid op en rond het complex. Parkeer op de daarvoor voorziene 

parkeerruimtes en zorg voor aangepaste snelheid.  
• De toegang naar het complex moet steeds vrij blijven voor de hulpdiensten.  

 
KLEEDKAMERS 

• In verband met de GDPR is het gebruik van smartphones in de kleedkamer verboden 
voor het maken van foto’s of video’s. Als men betrapt wordt op dergelijke feiten zal 
afhankelijk van de aard van de feiten, dit leiden tot een aangepaste sanctie of 
verwijdering uit de club. 

• De banken in de kleedkamer dienen om op te zitten, niet om op te staan. 
• De laatste die de kleedkamer verlaat controleert steeds of er geen materiaal 

achterblijft.  
• De laatste die de kleedkamer verlaat zorgt ervoor dat deze netjes achterblijft. 
• De laatste die de kleedkamer verlaat zorgt ervoor dat de verwarming steeds op (*) 

staat. 
• Voetbalschoenen niet in de kleedkamer afkloppen. Buiten aan de deuren zijn hiervoor 

borstels voorzien.  
• Neem geen waardevolle voorwerpen mee die niet in de kleedkamer thuishoren en 

laat deze nooit onbeheerd achter in de kleedkamer.  
• Kleedkamers zijn geen speelterrein. Gebruik ze daarom enkel voor om te kleden en te 

douchen.  
• Iedereen is verplicht te douchen, behoudens uitzonderlijke omstandigheden. 
• Enkel spelers, trainers en afgevaardigden hebben toegang tot de kleedkamers.  

Uitzondering hierop wordt toegestaan bij de U6 waarbij de ouders hun zoon/dochter 
kunnen helpen in de kleedkamer.   

• Iedereen verlaat ten laatste 20 min. na de training of wedstrijd de kleedkamer.  
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DRUGS, ALCOHOL en ROKEN 
• Het gebruik/dealen van drugs is absoluut niet te tolereren binnen de club.  

Bij inbreuken hierop zal de club hiervoor de nodige maatregelen treffen en overgaan 
tot de nodige sancties (schorsing/ verwijdering uit de club).  

• Er geldt een algemeen alcoholverbod binnen de club (voor, tijdens- en na de 
wedstrijden) voor spelers t.e.m. U17.  
Dit behoudens uitzonderingen in samenspraak met trainer en jeugdbestuur.  

• Binnen de gebouwen van KSK Weelde geldt een algemeen rookverbod. 
• Wees u bewust van de gezondheidsrisico’s van roken en uw voorbeeldfunctie t.o.v.  

jonge spelers die op de club aanwezig zijn.  
 
PESTEN, DISCRIMINATIE, DIEFSTAL en VANDALISME  

• Pesten, discriminatie, grof taalgebruik, schelden of kwetsen past absoluut niet binnen 
onze club en is dan ook onder geen enkele omstandigheid te tolereren en zal 
aanleiding geven tot sancties.  

• Diefstal is een misdrijf! Als men betrapt wordt op diefstal zal afhankelijk van de aard 
van de feiten, dit leiden tot een aangepaste sanctie of verwijdering uit de club. 

• Bij het vaststellen van opzettelijk toegebrachte schade of vandalisme zal de 
betrokkene de aangebrachte schade moeten vergoeden en zal dit leiden tot een 
aangepaste sanctie of verwijdering uit de club.  

 
UITRUSTING 

• Zorg er steeds voor dat je al het nodige materiaal bij je hebt.  
• Zorg er voor dat alle persoonlijke spullen gemarkeerd zijn met je naam.  
• Verloren voorwerpen die niet tijdig terecht komen bij de eigenaar zullen ter 

beschikking gesteld worden aan het goede doel en kunnen dus niet meer aan de 
eigenaar toegewezen worden.  

• Zorg ervoor dat je steeds je identiteitskaart bij hebt bij officiële wedstrijden voor 
spelers vanaf U15. Zonder identiteitskaart kan je niet spelen.  

• Scheenbeschermers zijn verplicht te dragen! Op training is dit op eigen 
verantwoordelijkheid, maar is wel ten zeerste aangeraden.  

• Voorzie steeds schoenen en kledij voor alle weersomstandigheden.  
• Draag zorg voor kledij die u door de club ter beschikking gesteld wordt. 
• Respecteer de sponsors van de club en draag kledij van de club.  

 
FIETSEN VAN- en NAAR TRAINING OF WEDSTRIJD 

• Zorg er steeds voor dat de fiets technisch in orde is en dat er in veilige 
omstandigheden mee naar de club gekomen kan worden.  

• Draag steeds een fluovest.  
• Zorg ervoor dat de verlichting voor- en achteraan werkt en zet deze ook op indien 

nodig.  
• Bij het in groep fietsen; doe dit veilig en verantwoord, dus netjes achter elkaar aan  

de kant van de weg. 
• Zet steeds je fiets netjes weg op de daarvoor voorziene plaatsen. 
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SPECIFIEKE GEDRAGSREGELS VOOR OUDERS 
 

• Het betreden van de neutrale zone en kleedkamers (met uitzondering U6) is 
verboden. 

• Mondelinge of fysieke uitlatingen onder de vorm van scheldpartijen en/of 
onrespectvol gedrag van een ouder(s) naar de technische staf (trainer, 
afgevaardigde, jeugdcoördinator, TVJO) toe, worden niet getolereerd. 

• Van ouders wordt verwacht dat ze de spelers motiveren en positief aanmoedigen. 
Mondelinge tactische richtlijnen of tactische gebaren van de ouders worden niet 
getolereerd! 

• Familie, vrienden en kennissen van onze jeugdspelers zijn van harte welkom op onze 
jeugdopleiding. Veel toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle omkadering bij 
het jeugdvoetbal. De ouders en sympathisanten van elke K.S.K. Weelde speler 
worden met aandrang gevraagd om op een positieve manier (juist taalgebruik, 
beheersen van emoties, geen confrontaties met ouders van tegenpartij, …) voor alle 
jeugdspelers van K.S.K. Weelde te supporteren. 

• Tijdens wedstrijden blijven ouders en supporters achter de omheining. 
• Aangezien de spelers verschillende malen per week op de club zijn, is het belangrijk 

te komen tot een goede informatie uitwisseling. Het is daarom aan te raden dat de 
ouders de technische staf op de hoogte brengen van eventuele familiale 
omstandigheden, problemen op school, medische dossiers en dergelijke. De 
behandeling ervan gebeurt uiteraard in vertrouwen. 

• Succes op school en voetbal gaan hand in hand. Studies komen op de eerste plaats 
en studieplanning is essentieel. Een evenwicht tussen sport, school en gezin is 
daarom aangewezen. 

• Opleiden staat los van prestaties. Het betalen van de jeugdspelers voor de geleverde 
prestaties (premie voor doelpunten etc…) is ten strengste verboden. 

• Een persoonlijk gesprek met de trainer of jeugdcoördinator kan via telefoon of e-mail 
worden aangevraagd en ingepland. 

• Discussies over de ploegopstelling worden nooit beantwoord door onze technische 
staf, noch voor, noch tijdens, noch na de wedstrijd. 

• Discussies over speelgelegenheid van spelers worden nooit beantwoord door onze 
technische staf, noch voor, noch tijdens, noch na de wedstrijd. 

• Enkel de technische staf is gemachtigd om speelgelegenheid van een speler te 
bepalen of aan te passen tijdens het wedstrijdverloop! 

• Enkel de technische staf is gemachtigd om tactische richtlijnen of tactische gebaren 
mee te geven aan de spelers tijdens het wedstrijdverloop! 

• Voor testwedstrijden of -trainingen bij een andere club is een schriftelijke 
toestemming van K.S.K. Weelde vereist omwille van de eerlijkheid ten opzichte van 
onze club én omwille van de verzekering voor de speler. 

• In geval van ernstige onenigheid of onaangepast gedrag van de ouders, wordt steeds 
de operationele verantwoordelijke van de club ingeschakeld om een beslissing te 
nemen. 

• De club aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de daden (burgerrechtelijk en/of 
strafrechtelijk) van kinderen en/of ouders. 

 


