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Inwendig Reglement KGS 

 
 

 
 
 
1.  Algemeen :  
 
De Koninklijke Groenenhoek Sport vzw (of KGS)  is sinds 1929 een voetbalvereniging waar de 
familiale sfeer steeds primeert. 
In het sportcomplex te Deurne aan de Ruimtevaartlaan 20, kent Groenenhoek sinds 2005 misschien 
wel zijn grootste groeispurt in heel het bestaan van de club. De locatie is heel populair en de club 
trekt volop de kaart van de jeugd, zowel meisjes als jongens. 
“De Groenenhoek” is een hele grote familie vol voetbalgekte en liefde voor het spelletje. 
KGS steunt op de inzet van vele medewerkers.  
Zowel deze vrijwilligers als de spelers worden niet vergoed. 
 
Groenenhoek beschikt over een kunstgrasveld, een grasveld en een pupillengrasveld. 
De regels in verband met het gebruik hiervan zijn beschreven in “Het huishoudelijk reglement en 
gedragsregels i.v.m. sportvelden en omgeving KGS”  ter inzage op de club of op de website : 
www.groenenhoek.be 
 
 
 
 
2. Doel en visie :  
 
Ons doel is om zoveel mogelijk jongeren en volwassenen de kans te geven om hun favoriete sport uit 
te oefenen in een zo gezond mogelijke en kindvriendelijke omgeving.   
Dit met aandacht voor voetbaltechnische, sociale en pedagogische waarden en waar uitsluiting en 
discriminatie of racisme niet worden aanvaard.  
 
Bij de jeugd staat het speelse en recreatieve karakter van de voetbalsport centraal, onze basisregel 
bestaat er dan ook uit dat iedereen ongeveer 50 % speelt en zo voldoende speelgelegenheid krijgt. 
 
Bij  de oudere jeugd wordt al meer aandacht besteed aan de voorbereiding op de heren/dames 
competitie. Er kan dan meer rekening gehouden worden met de inzet en het sportief gedrag van de 
spelers alsook hun ingesteldheid en fysieke paraatheid. 
 
Bij de heren wordt steeds getracht om het eerste elftal  in een zo hoog mogelijke afdeling te laten 
spelen in een competitie met stijgen en dalen.  Hierdoor kan het zijn dat de spelers minder 
speelgelegenheid gegarandeerd kan worden, deze wordt bepaald op basis van gedrag en inzet 
tijdens de trainingen en/of wedstrijden, alsook op basis van de fysieke paraatheid en ingesteldheid 
van de spelers. 
 
Tevens wordt de mogelijkheid aangeboden om ook de recreatieve spelers aan bod te laten komen.  
 

http://www.groenenhoek.be/
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Iedereen kan speler worden na één of meerdere proeftrainingen, dit voor zover er nog beschikbare 
plaatsen zijn. Een reservelijst specifiek voor de jeugd wordt bijgehouden door de leden van het 
Jeugdbestuur. 
De uiteindelijke beslissing gebeurt door de sportief verantwoordelijke(n) in overleg met de trainer,  
voorzitter en/of ploegafgevaardigde. De Raad van Bestuur heeft uiteindelijk het laatste 
beslissingsrecht.  
 
Een nieuw lid moet de administratieve procedure van aansluiting in orde brengen en lidgeld betalen. 
In samenwerking met Voetbal Vlaanderen wordt de klassieke aansluitingskaart vervangen door een 
digitale aansluiting met elektronische identiteitskaart. 
 
Elk lid/speler moet zich houden aan het Inwendig Reglement KGS. Bij schorsing door het verbond of 
als gevolg van wangedrag zal hij/zij voor de tuchtcommissie moeten verschijnen, samengesteld uit 
het bestuur aangevuld met de trainer, afgevaardigde en eventueel ouder(s) of wettelijke 
vertegenwoordiger indien nodig. Elk lid kan de toegang tot de club worden ontzegd door de Raad van 
Bestuur. 
 
Tot slot tracht onze club zowel jongens als meisjes, dames als heren aan te moedigen om zelf voetbal 
te spelen of zich te engageren als trainer/trainster of coach. 
Voor de leesbaarheid in dit Inwendig Reglement KGS spreken we over "spelers" maar deze term slaat 
uiteraard zowel op jongens als meisjes, op dames als heren. 
 
3. Aandachtspunten : 
 
- Zoveel mogelijk jongeren en volwassenen uit de buurt de mogelijkheid bieden om hen aan  
  het voetballen te krijgen. 
- Een degelijke jeugdopleiding aanbieden en dit vanaf het eerste leerjaar.  
- Jeugdopleiding kwalitatief verbeteren, mogelijkheden uitwerken tot 2 trainingen/week. 
- Vanuit een goede jeugdopleiding iedereen de kans te geven om door te stromen  tot diverse 
  Seniorenploegen met nadruk op het eerste elftal.  
  Opvolging van klein naar groot, van categorie U7 (pupillen) naar Senioren. 
- De jeugdspeler/speelster helpen tot een algemene ontwikkeling volgens juiste waarden 
  en normen.  Daar alle kinderen hun eigen talenten hebben,  zijn teamspirit, respect, vriendschap en  
  sportiviteit belangrijk. Het ene kind zorgt voor de teamspirit, het andere kan ontzettend goed  
  passen geven en nog een ander ontdekt zo de kwaliteiten om trainer of scheidsrechter te worden. 
 -De speler/speelster plezier laten beleven aan het voetbal, doch hen ook voldoende te motiveren tot  
  inzet, orde en respect. 
- Het jeugd- en dames-/meisjesvoetbal extra stimuleren. 
- De trainers/trainsters ondersteunen en de nodige oefenstof bezorgen. 
- Vaste structuur opbouwen tijdens trainingen bij alle ploegen.  
- Extra opvolging van de jongere trainers en trainsters.  
- Minimum 2x per seizoen  een bijeenkomst organiseren met alle vrijwilligers :  dit om te evalueren  
  en  de toekomstvisie verder te ontwikkelen. 
- De club verder uitbouwen als ontmoetingsplaats voor jong en oud, zowel voor speler/speelster,  
   vrijwilliger, begeleider, coach, ouder en supporter. 
- Trachten voldoende financiële middelen en materialen ter beschikking te stellen.  
- Een goede samenwerking met Voetbal Vlaanderen. 
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KGS accepteert de “Panathlon-verklaring” over de rechten van het kind in de sport.  
 
Alle kinderen hebben het recht om:  
 
- Sport te beoefenen.  
- Zich te vermaken en te spelen. 
- In een gezonde omgeving te leven. 
- Waardig behandeld te worden. 
- Getraind en begeleid te worden door competente mensen. 
- Deel te nemen aan trainingen aangepast aan leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden. 
- Zich te meten aan kinderen met hetzelfde niveau in een aangepaste competitie.  
- In veilige omstandigheden aan sport te doen. 
- Te rusten.  
- De kans krijgen om kampioen te worden, of het niet te worden. 
 
 
 
 
KGS accepteert het ethisch charter van Voetbal Vlaanderen 
 
1. Respecteer de regels van het voetbal en de beslissingen van de scheidsrechter/assistent. 
2. Trek nooit de integriteit van de wedstrijdleiding in twijfel. 
3. Respecteer de mede- en tegenspeler/speelster. 
4. Behandel alle voetballers gelijkwaardig. 
5. Gebruik geen fysiek-, mentaal- en verbaal geweld. 
6. Zorg samen met uw team voor een faire sport. 
7. Gebruik geen onbehoorlijke taal of agressieve gebaren . 
8. Draag zorg voor het materiaal, ook al is het niet het uwe. 
9. Gedraag u waardig. 
10. Wees er bewust van dat voetbal een teamsport is. 
 
 
 
 
4. Afspraken met spelers/speelsters : 
 
Elke speler respecteert het inwendig reglement van KGS. 
Spelers die hun lidgeld niet op tijd betalen zijn niet verzekerd.  
Zij kunnen dus niet aan trainingen of aan enige wedstrijd/tornooi deelnemen. 
Spelers worden gevraagd om zo veel mogelijk trainingen bij te wonen.  
Studies, examens of job primeren uiteraard op trainingen of wedstrijden. 
Bij afwezigheid op training dienen de spelers tijdig hun trainer/afgevaardigde op de hoogte te 
brengen. Bij wedstrijden dient men, indien mogelijk, ten laatste 24 uur op voorhand te verwittigen. 
Wees tijdig aanwezig op het tijdstip in samenspraak met uw trainer. 
Pas je kledij aan, afhankelijk van de weersomstandigheden. 
Op eenvoudige vraag helpt iedereen het materiaal mee op te stellen / op te ruimen. 
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Na training en wedstrijd wordt aangemoedigd dat alle spelers zich douchen op de club. 
Meer informatie i.v.m. blessurepreventie vind je op onze website. 
Voetbalschoenen worden buiten afgeklopt en zeker niet gereinigd onder de douche. 
Spelers hebben steeds hun identiteitskaart bij. (minimum vanaf 12 jaar) 
De club stelt een voetbaluitrusting ter beschikking voor veldspelers en keeper, met uitzondering van 
keepershandschoenen. Deze kledij wordt nadien ook door de club gewassen.  
 
De uitrusting is eigendom van de club en wordt dus niet mee naar huis genomen. 
Elke speler deponeert na de wedstrijd zijn speeluitrusting in de daartoe bestemde zak, alle kledij 
netjes in de gevraagde richting gedraaid.  
Spelers die een trainingspak bekomen via de club zullen deze steeds dragen voor en na de wedstrijd.  
Spelers hebben respect voor de trainers, afgevaardigden, scheidsrechters, supporters en de 
accommodatie, ook op verplaatsingen.  
Spelers respecteren ook de richtlijnen vermeld in het document “gedragsregels sportvelden KGS”. 
Er wordt van hen ook gevraagd om ernstige misdragingen te melden aan hun trainer of hun 
afgevaardigde, of een bestuurslid. 
De infrastructuur (waaronder kleedkamers en voetbalveld) wordt steeds in goede staat 
achtergelaten. 
 
 
 
5. Afspraken met Trainer(s) en & Afgevaardigde(n) : 
 
Elke trainer en afgevaardigde respecteert het inwendig reglement van KGS. 
Trainers en afgevaardigden zullen de club niet in diskrediet brengen. 
Trainers en afgevaardigden kunnen steeds samenzitten met de sportief verantwoordelijke om hun 
eigen sportieve visie of bepaalde opmerkingen over de werking van de club te bespreken, er wordt 
getracht dit minimaal 2x per seizoen te organiseren in clubverband. 
Trainers en afgevaardigden hebben enkel toegang tot de neutrale zone indien zij op het 
wedstrijdblad staan en hun respectievelijke band dragen. 
Trainers en afgevaardigden respecteren de spelers, tegenstrever, scheidsrechter en de grensrechters, 
alsook de supporters. 
Trainers en afgevaardigden laten zich niet meeslepen door onsportief gedrag van spelers, supporters 
en/of tegenstanders. 
Trainers en afgevaardigden mogen hun spelers sportieve raad geven en spelverbeteringen 
aanbrengen op een zo positief mogelijke manier. 
Trainers en afgevaardigden kunnen op eenvoudige en beleefde vraag aan hun spelers steeds vragen 
om het materiaal mee op te stellen / op te ruimen. 
Trainers en afgevaardigden letten er mee op dat de kleedkamers en het voetbalveld  steeds in goede 
staat achtergelaten worden. 
Trainers en afgevaardigden respecteren ook de richtlijnen vermeld in het document “gedragsregels 
sportvelden KGS”. 
Trainers en afgevaardigden maken duidelijke afspraken wanneer er geen collectieve trainingen 
worden gehouden. Bv. in schoolvakantie of een bepaalde periode in zomervakantie. 
Trainers en afgevaardigden informeren eventuele testspelers dat deze NIET verzekerd zijn tijdens 
een training, eventueel wel tijdens een vriendschappelijke wedstrijd doch dit onder bepaalde 
voorwaarden. 
Zie ook verder : rubriek “verzekeringen” . 
 



 
 
Uitgave september 2017 

 

Koninklijke Groenenhoek Sport v.z.w. 
Maatschappelijke zetel & secretariaat 
Ruimtevaartlaan 20 – 2100 Deurne 
0494 / 153759 – info@groenenhoek.be  

 
 
6. Afspraken met supporters, vrijwilligers, hierna genoemd  “sympathisanten” 
 
Sympathisanten respecteren het inwendig reglement van KGS. 
Sympathisanten  zullen de club niet in diskrediet brengen. 
Sympathisanten worden gevraagd om ernstige misdragingen te melden aan een bestuurslid of 
verantwoordelijke van de club. 
Sympathisanten blijven sportief en respecteren alle trainers, spelers, supporters, tegenstrevers en 
scheidsrechters. 
Sympathisanten respecteren ook de richtlijnen vermeld in het document “gedragsregels sportvelden 
KGS”. 
 
 
 
7. Afspraken met Ouders : 
 
Ouders respecteren het  inwendig reglement van KGS en de “gedragsregels sportvelden KGS”. 
Ouders  respecteren de inzet van de club en de ploegbegeleiding. 
Ouders moedigen alle spelers aan van de ploeg en dit op een positieve manier. Zij hebben het nodige 
respect voor alle begeleiders, tegenstanders, scheidsrechters en accommodatie. 
Ouders worden gevraagd om zoveel mogelijk te helpen bij verplaatsingen naar wedstrijden. 
Ouders worden gevraagd om zoveel mogelijk wedstrijden bij te wonen en hun ploeg aan te 
moedigen. 
Bij vragen kan men steeds terecht bij de trainer of de verantwoordelijke  binnen het Jeugdbestuur en 
uiteindelijk bij de Raad van Bestuur. 
 
 
 
8. Tuchtcommissie : 
 
Indien op één of andere manier een lid van KGS zich zo misdragen heeft, zal de tuchtcommissie 
bepalen welke sanctie genomen zal worden enkel en alleen na verhoor van de betrokkenen. De 
tuchtcommissie bestaat uit de leden van het bestuur en de betrokken ploegafgevaardigde en/of 
trainer en eventueel ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger indien nodig.  
Indien het een jeugdspeler betreft, zal de beslissing schriftelijk aan de ouder(s) of wettelijke 
vertegenwoordiger worden medegedeeld. 
 
Sancties zullen in verhouding staan tot de overtreding. Mogelijke sancties zijn : gemeenschapsdienst 
binnen de club, speelverbod gedurende een bepaalde tijd, toegang tot de club en haar terreinen kan 
tijdelijk ontzegd worden, financieel vergoeden van de geleden schade, verwijdering uit de club ... 
 Aangerichte schade zal altijd verhaald worden op diegene die ze veroorzaakt heeft. 
 
 
Elke administratieve boete, betaald door de club aan het verbond, kan aan de speler worden 
verrekend. 
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9. Lidgelden : 
 
Ieder lid, in het bezit van een geldige aansluiting, betaalt lidgeld. 
Door zich geldig aan te sluiten, verklaart elk lid zich akkoord met het “Inwendig Reglement KGS”.  
De lidgelden dienen betaald te zijn vóór een vastgestelde datum. 
Op 1 oktober worden de aansluitingen van de niet-betalende leden bij Voetbal Vlaanderen 
ingeleverd. 
Nieuwe aangesloten leden dienen bij inschrijving onmiddellijk hun lidgeld te betalen. 
Mits goede afspraak met het bestuur kan steeds een afbetalingsplan worden overeengekomen. 
 
Ieder bestuurslid, trainer, ploegafgevaardigde of medewerker hoeft geen lidgeld te betalen. De Raad 
van Bestuur kan steeds afwijken van deze regel. 
 
Na betaling van het lidgeld wordt er verondersteld dat u akkoord gaat met de regels die gelden in 
onze vereniging. 
 
In bepaalde gevallen kan op uitdrukkelijke vraag van de speler of ouder het reeds betaalde lidgeld 
deels worden teruggevorderd : 
 

 
 
 
 
10. Aansluitingen : 
 
De aansluitingen van niet spelende leden dienen bij de secretaris afgegeven te worden. Het bestuur 
zal in samenspraak met de ploegverantwoordelijke beslissen of de speler al dan niet aangesloten 
blijft. 
Namen van spelers die hiervoor in aanmerking komen dienen steeds voor het einde van het seizoen 
gemeld te worden aan het secretariaat van de club. 
 
 

 
Tijdstip van annulering 

 
Mits medisch attest 

 
In alle andere gevallen 

 

 
Voor  15 september 

 
Terugbetaling verminderd  
met 20 % annuleringskosten 

 
Terugbetaling verminderd   
met 33 % annuleringskosten 
 

 
Vanaf  15 september 

tot en met 31 december 
 

 
Terugbetaling verminderd  
met 33 % annuleringskosten 

 
Terugbetaling verminderd   
met 50 % annuleringskosten 

 
Vanaf  1 januari 

 

 
Geen terugbetaling voorzien 

 
Geen terugbetaling voorzien 
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11. Medische controles : 
 
Alle leden dienen zich te houden aan de medische controles die door de federatie opgelegd worden 
en dienen na de medische controle hun attest af te geven aan de secretaris. 
 
 
 
12. Verzekeringen : 
 
Indien een medische tussenkomst vereist is (spoedarts, huisdokter, kinesist, ...) dient men een 
schriftelijke aangifte te doen bij de verzekering van de club. 
Dit kan enkel indien het letsel is opgelopen tijdens een voetbalactiviteit met Kon. Groenenhoek  
Sport en indien u lid bent van Groenenhoek. 
 
In principe dient deze ingevulde aangifte binnen de 8 dagen binnen te zijn. 
 
Er dient rekening gehouden te worden met een franchise. 
In geval van een ernstige kwetsuur kan u buiten deze aangifte ook best een dossier opstarten bij uw 
persoonlijke hospitalisatieverzekering. 
 
Overweeg eventueel zelf om een individuele ongevallenverzekering af te sluiten. 
 
 
 
 
Via onze website (rubriek sportongeval) kan u het aangifteformulier downloaden.  
Raadpleeg en volg nauwkeurig de daar bijgevoegde richtlijnen en tips !!! 
 
Alvorens terug te sporten, dient u steeds een attest van genezing voor te leggen aan de verzekering. 
 
 
Het niet naleven van deze richtlijnen kan voor gevolg hebben dat de verzekeringsmaatschappij het 
dossier weigert. KGS zal dan ook in dergelijk  geval alle verantwoordelijkheid afwijzen. 
 
 
 
 Belangrijke opmerking : TESTSPELERS zijn NOOIT verzekerd tijdens een training. 

Een uitzondering wordt gemaakt voor maximum twee oefenwedstrijden en dit enkel tegen 
bepaalde strikte voorwaarden. Gelieve u op voorhand te informeren bij het bestuur. 

 
De trainers dienen dit dan ook te melden aan de testspeler in kwestie.  
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13. Verantwoordelijkheden : 
 
De club is enkel verantwoordelijk voor de spelers vanaf het uur van afspraak voor de activiteit en tot 
een half uur na de activiteit. 
 
De vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen die op en rondom onze accommodatie 
gebeuren.( parking, openbare weg,…. ) De leden zijn via de verzekeringsmaatschappij van Voetbal 
Vlaanderen enkel verzekerd voor activiteiten ingericht door Groenenhoek en Voetbal Vlaanderen. 
 
 
 
 
14. Afgelastingen : 
 
Elke beslissing door het Bestuur of zijn verantwoordelijke zal steeds worden gerespecteerd.  
De afgelastingen worden bekend gemaakt op volgende manier : 
 
Trainingen :  wegens slechte weersomstandigheden wordt dit uitsluitend op facebook kenbaar 
gemaakt. 
De training gaat steeds door tenzij anders aangegeven!  
Link naar de facebook-groep: https://www.facebook.com/groups/244320223182/ 
 
Wedstrijden :  in de loop van de avond, de dag vóór de wedstrijd : ook via onze website en facebook 
In geval van twijfel, en we raden dit ook aan, gelieve onderstaande media te raadplegen: 
Website  Voetbal Vlaanderen. 
 
 
 

 
15. Beschrijving voornaamste functies : 
 
 
Voorzitter : 
 
- tracht zich op de hoogte te houden van de dagdagelijkse activiteiten binnen de club 
- laat zich hiervoor bijstaan door zijn bestuursleden 
- zit de maandelijkse vergadering voor en bepaalt de data en agenda 
- vertegenwoordigt  Groenenhoek of  laat zich vertegenwoordigen 
- voert de betalingen uit 
- controleert de lidgelden 
 
 
Ondervoorzitter : 
 
- neemt op vraag van de voorzitter zijn taken (gedeeltelijk) over 
- zit de vergaderingen voor bij afwezigheid van de voorzitter 
 
 

https://www.facebook.com/groups/244320223182/
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Jeugdvoorzitter of Jeugdverantwoordelijke : 
 
- heeft een overkoepelende functie 
- tracht zicht op de hoogte te houden van de dagdagelijkse activiteiten binnen de club 
- laat zich hiervoor bijstaan door de bestuursleden 
- hij neemt deel aan de maandelijkse vergaderingen   
- vertegenwoordigt  Groenenhoek of  laat zich vertegenwoordigen 
- zetelt mee in het bestuur 
 
 
Secretaris : 
 
- stelt de ledenlijsten samen  
- is verantwoordelijk voor kalender, uitgestelde- en bekerwedstrijden 
- zorgt voor de administratieve verwerking van en naar het verbond 
- is samen met de voorzitter het contact tussen verbond en de club 
- informeert de trainer/afgevaardigde  van de nieuwe of gewijzigde reglementen 
 
 
Pupillenverantwoordelijke : 
 
- werkt nauw samen met de jeugdverantwoordelijke 
- zorgt voor de pupillen competitie, tornooien en overige activiteiten 
 
 
Dames- en meisjesverantwoordelijke : 
 
- werkt  samen met overige (jeugd)trainers en verantwoordelijken 
- zorgt voor de dames- en meisjescompetitie, tornooien en overige activiteiten 
 
 
 
T1: 
 
- De hoofdtrainer (T1) is (eind)verantwoordelijke voor het sportieve beleid van het eerste elftal  
  en de beloften.  Hij wordt hierin bijgestaan door de T2/sportief verantwoordelijke. 
- heeft een voorbeeldfunctie   
- is verantwoording verschuldigd aan het bestuur en T2/sportief verantwoordelijke 
- respecteert spelers, ouders, tegenstrever, scheidsrechter, collega trainers/begeleiders,- bestuur en   
  supporters 
- heeft goede communicatieve vaardigheden, bezit het vermogen om spelers te motiveren en 
  stimuleren. 
- bezit voldoende kennis en inzicht, alsook de nodige tactische en technische bagage 
- blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op voetbalgebied 
- stelt bij aanvang seizoen verschillende trainingsmomenten samen en voorziet een medisch 
   verantwoorde opbouwperiode 
- opmaken van trainingen eerste elftal en beloften in samenspraak met T2/sportief  
   verantwoordelijke 
- tenminste 2x training geven, tactische opstelling en coachen eerste elftal, eventueel aangevuld met  
  beloften en U21. (junioren) 
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- tijdig aanwezig om de training en wedstrijden goed te kunnen voorbereiden en zorgt voor het  
  nodige  trainingsmateriaal 
- verantwoordelijk voor de individuele ontwikkeling van iedere speler binnen het eerste elftal 
- wedstrijdbesprekingen voor en na de wedstrijden 
- algemene samenwerking, overleg en sturing met de T2/sportief verantwoordelijke 
- mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling en opvolging van alle spelers die in aanmerking  
  kunnen komen voor het eerste elftal 
- beoordelen van spelers op basis van de vooropgestelde visie en speelwijze afgesproken met  
  T2/sportief verantwoordelijke en bestuur. (spelersevaluatie) 
- contacten met spelers van andere ploegen gebeuren in onderling overleg met  
  de T2/sportief verantwoordelijke of het bestuur 
- engageert zich om op aanraden van de T2/sportief verantwoordelijke regelmatig een wedstrijd mee  
  te  volgen bij de jeugdreeks en bij beloften of eventuele derde ploeg 
- houdt regelmatig contact met jeugdtrainers en T2/sportief verantwoordelijke inzake    
  doorstromingen 
- betrokken bij scouting van jeugdspelers en eventuele nieuwe spelers 
- regelmatig bijwonen van een vergadering met T2/sportief verantwoordelijke en bestuur 
- zorgt mee voor de orde op het veld en in de kleedkamers. 
 
 
 
 
T2: 
 
Zie functie Trainer hierna beschreven, doch in zeer nauwe samenwerking met T1, Sportief 
verantwoordelijk(en), bestuur en jeugdtrainers voor doorstroming. 
 
 
 
 
 
 
Trainer en jeugdtrainer :  
 
 
- heeft een voorbeeldfunctie   
- begeleidt de voorziene trainingen, wedstrijden en tornooien 
- is tijdig aanwezig voor training en wedstrijd en zorgt voor het nodige trainingsmateriaal 
- is verantwoording verschuldigd aan het bestuur 
- respecteert spelers, ouders, tegenstrever, scheidsrechter, collega trainers/begeleiders,- bestuur en   
  supporters 
- elke trainer is verantwoordelijk voor de spelers van zijn eigen ploeg. Contacten met spelers van 
  andere  ploegen gebeuren uitsluitend met voorafgaandelijke toestemming. 
- is verantwoordelijk voor de ploegopstelling  
- zorgt mee voor de orde op het veld en in de kleedkamers 
- werkt samen met Sportief verantwoordelijke(n) 
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Ploegafgevaardigde:  
 
 
- heeft een voorbeeldfunctie   
- respecteert spelers, ouders, tegenstrever, scheidsrechter, collega trainers/begeleiders, bestuur en  
  supporters 
- is tijdig aanwezig voor training en wedstrijd  
- vergezelt zijn ploeg en vult de noodzakelijke formaliteiten voor, tijdens en na de  match 
- is steeds verantwoordelijk voor de spelerslicenties 
- brengt alle spelers op de hoogte van de gemaakte afspraken 
- bij de thuiswedstrijden draagt hij als terreinverantwoordelijke een witte armband  
- zorgt voor de waterzak/emmer met spons en de EHBO verbandkist in de neutrale zone 
- ontvangt tijdig de scheidsrechter(s), vraagt wat hij eventueel moet drinken en hoeveel zijn  
  vergoeding  bedraagt (betaling voor de aanvang van de wedstrijd) 
- zorgt voor de verdere begeleiding en veiligheid van de scheidsrechter(s) 
- voorziet drank tijdens de rust voor spelers en scheidsrechter(s)  
- ontvangt de tegenstrever 
- vult het (digitaal) wedstrijdblad (*) in en zorgt voor de nodige wedstrijdballen 
- overhandigt het wedstrijdblad en het fairplay document,  de aansluitingen  en de identiteitskaarten  
  aan de scheidrechter ten  laatste 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd  
- bij uitwedstrijden: vult het wedstrijdblad in en overhandigt de aansluitingen- en identiteitskaarten  
  tijdig  aan de scheidrechter of eventueel aan de tegenpartij 
- bij afwezigheid laat hij zich vervangen door de trainer 
- begeleidt de spelers tot bij de scheidrechter 
- meldt problemen voor, tijdens en na de wedstrijd aan het Bestuur 
 
(*) in geval van digitaal wedstrijdblad zullen bepaalde taken vervallen of aangepast worden 
 
 
 
 
Sportief verantwoordelijke(n) : 
- is belast met de coördinatie van de dagelijkse gang van het sportieve beleid 
- volgt de trainingen en de wedstrijden van de jeugdteams 
- organiseert  periodiek overleg met de trainers 
- geeft voetbaltechnische ondersteuning aan de trainers, zowel op trainingsgebied als  
  voor het coachen van wedstrijden 
- heeft inspraak bij evaluatie van de trainers  
- zorgt mee voor interne scouting, volgt de evolutie van de spelers, bespreekt de evaluatie van de  
  spelers met de trainers, welke spelers mogen/moeten weg en welke spelers zijn tekort 
- heeft inspraak bij het samenstellen van de kernen naar het van volgend seizoen toe 
- stelt trainingsschema op, oefenschema in de voorbereiding, vriendschappelijke wedstrijden 
- is samen met de trainer het eerste aanspreekpunt voor de ouders 
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Terreinverantwoordelijke : 
- zorgt voor onderhoud van het kunstgrasveld en de grasvelden 
- zorgt voor de omgeving rond de sportvelden 
- zorgt voor het onderhoud van de kleedkamers 
- zorgt voor de verdeling van de kleedkamers 
- zorgt in samenspraak met het bestuur de verdeling van de velden 
- verwittigt de verantwoordelijke infrastructuur bij beschadiging van materiaal of bij niet-werking 
 
 
Verantwoordelijke infrastructuur : 
- werkt nauw samen met de terreinverantwoordelijke 
- werkt nauw samen met de kantineverantwoordelijke 
- zorgt voor het onderhoud van de kantine,  gebouwen en de omgeving 
- meldt elke beschadiging aan het bestuur 
- controleert de nodige attesten voor de veiligheid 
- is verantwoordelijk voor de uitvoering van onderhoud/herstellingen van alle materialen  
 
 
Financieel verantwoordelijke :  
- controleert de ingaande en uitgaande facturen 
- controleert de kasboek 
- controleert de betalingen  
- bezorgt tijdig alle stukken aan het boekhoudkantoor 
- vraagt offertes op voor grote aankopen 
 
 
Vertrouwenspersoon :    
De Vertrouwenspersoon binnen de club is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die  te maken 
heeft met ongewenst  gedrag  van welke aard dan ook. 
Deze persoon zal in eerste instantie  
- alle informatie vertrouwelijk behandelen 
- luisteren naar de klacht of het probleem 
- in samenspraak met de persoon bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn 
- eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing 
- eventueel doorverwijzen naar hulpverlening 
Contactpersoon : Elke Oeyen Elke.Oeyen@acv-csc.be  
 
 
 
16. Overige : 
 

 
Accommodatie : 
 
In alle gebouwen geldt er een algemeen rookverbod. 
Drugs “dealen of gebruiken” heeft tot gevolg : 
- schrapping als lid 
- verwijdering uit de club 
- melding aan de ouder(s) en de overheid. 

mailto:Elke.Oeyen@acv-csc.be
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Verhuring accommodatie : 
 
De kantine,  de terreinen en kleedkamers kunnen worden gebruikt door derden, dit enkel  na overleg 
en toestemming van de Raad van Bestuur.  
De regels in verband met het gebruik van onze accommodatie zijn beschreven in “Het huishoudelijk 
reglement en gedragsregels i.v.m. sportvelden en omgeving KGS”  ter inzage in de chalet en 
eveneens te raadplegen op onze website. 
 
Uitlenen materialen : 
 
Dit kan in uitzonderlijke gevallen worden toestaan door het Bestuur.   
Er dient steeds  rekening te houden met alle activiteiten die door de club worden ingericht. 
Het materiaal dient in goede staat te worden terug gebracht.  Verlies of beschadiging  zal altijd 
verhaald worden via de veroorzaker. 
 
Gebruik trainingsmaterialen : 
 
Iedere ploeg is verantwoordelijk voor zijn eigen materiaal o.a. ballen, overgooiers, kegeltjes, e.a. 
en het opruimen hiervan. 
 
 
Klachten : 
 
Klachten dienen steeds schriftelijk te worden overgemaakt aan de voorzitter of via het secretariaat. 
Clubleden die op eigen initiatief klacht neerleggen tegen de verzekering, Voetbal Vlaanderen of 
anders clubs, zullen NIET worden gesteund door de club. 
 
 
Facebook : wees ook sportief op sociale media !!!!! 
Sommige mededelingen kunnen via e-mail of andere kanalen zoals Facebook, Twitter, of nog andere 
sociale media verspreid worden. Deze zijn louter informatief en worden ter goeder trouw verspreid. 
Groenenhoek Sport vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de juistheid van deze 
informatie noch voor de inhoud ervan.  
De vereniging is niet verantwoordelijk voor de privé sociale media-activiteiten van haar leden.  
Leden sturen in geen geval negatieve of provocerende berichten via sociale kanalen. 
Meldpunt cybermisbruik  :  Elke Oeyen   Elke.Oeyen@acv-csc.be 
 
 
Foto’s : 
 
De leden, hun ouder(s) of andere betrokkenen nemen  kennis van het feit dat er tijdens de 
clubactiviteiten beeldmateriaal kan worden gemaakt en gaan akkoord dat dit beeldmateriaal op 
websites of in publicaties van de vereniging of aanverwante niet-commerciële organisaties wordt 
gebruikt binnen het kader van de doelstellingen van de vereniging. 
Als u één of meerdere foto's ziet op onze website die u liever niet ziet verschijnen, kan u een mailtje 
sturen naar webmaster@groenenhoek.be met vermelding van de foto('s) in kwestie. 
 
 
 

mailto:Elke.Oeyen@acv-csc.be
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ALLE GEVALLEN DIE NIET VOORZIEN ZIJN IN DE STATUTEN OF IN DIT REGLEMENT, VALLEN ONDER 
DE BEVOEGDHEID VAN  DE RAAD VAN BESTUUR. 
 
 
 

 
Bij het niet opvolgen van de clubregels kan het bestuur een sanctie opleggen 

aan de betrokkene. 
 

Deze sanctie zal in verhouding staan tot de overtreding. 
 

In zeer ernstige gevallen kan deze leiden tot verwijdering uit de club. 
 

Aangerichte schade zal altijd verhaald worden via de veroorzaker. 
 

 
 
 
Kon. Groenenhoek Sport vzw 
Raad van Bestuur 
 


