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1. Waarom een intern reglement - gedragscode 
 

 
 
 
1.1 Beleefdheid - gedrag 

 
Goede afspraken maken goede vrienden. Het naleven van het huishoudelijk reglement is 
zeer belangrijk voor de goede werking binnen de club (cfr. opvoeding). 

 
Ø Aangezien voetbal een ploegsport is, verwachten wij van onze spelers dat zij zich 

inspannen om aanwezig te zijn op de training en de wedstrijd. Iedere speler kan de 
voetbalkalender raadplegen waarop de speeldata zijn vermeld. Mogen wij de spelers 
en de ouders vragen om in de mate van het mogelijke hiermee rekening te houden 
zodat de spelers tijdig en maximaal aanwezig zijn. 

 
Ø Familiale verplichtingen (communiefeesten, bezoeken, verjaardagsfeestjes, 

schoolverplichtingen, reizen, ed.) worden vooraf gemeld. Niet-gemelde 
afwezigheden kunnen leiden tot een forfait van de ploeg. Dit ontneemt de toch 
aanwezige spelers hun voetbalplezier. 

 
Ø Het werk of de studie heeft altijd voorrang op het voetbal. Indien een speler verstek 

moet geven door werk- of schoolverplichtingen, dient dit gemeld te worden, maar 
zal daar steeds begrip voor getoond worden. Tijdens de examenperiode zal het 
trainingsritme aangepast worden in samenspraak met de trainer(s). Vergeet niet dat 
succes op werk/school en succes in voetbal meestal hand in hand gaan! 

 
Ø Iedereen is tijdig aanwezig in de kleedkamer. Op training wordt van iedere speler 

verwacht enkele ogenblikken op voorhand aanwezig te zijn en trainingsklaar te zijn 
op het signaal van de coach. Op wedstrijddagen respecteert iedereen het 
afgesproken uur. Indien je door uitzonderlijke omstandigheden later zal zijn verwittig 
je tijdig de trainer. Ben je toch te laat? Ga dan niet zomaar het veld op om mee te 
trainen. Laatkomers moeten zich eerst melden bij de trainer. 

Ondanks de goede structuur van onze club kan er nog steeds iets fout 
lopen. Om die reden is een intern reglement noodzakelijk. Hiermee willen 
we het maken van bewuste of onbewuste  fouten tot een minimum 
herleiden. In iedere goedwerkende vereniging moeten er regels worden 
opgesteld en nageleefd. 

Door zich aan te sluiten bij Zwevegem Sport, gaan zowel speler als ouder(s) 
akkoord met het intern reglement en leven dit ook na. Eventuele 
opmerkingen kunnen gericht worden naar het bestuur en technisch 
verantwoordelijke jeugdopleiding. 
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Ø De spelers begeven zich gezamenlijk en  onder begeleiding van de trainer naar het 

trainingsveld en terug. De spelers nemen na de training een verplichte douche (zie 
verder). Douchen is eigen aan het voetbal en leidt tot meer zelfstandigheid van het 
kind.  

 
Ø Niemand verlaat de training zonder toestemming van de trainer. Word je om 

disciplinaire redenen verbannen van de training, dan blijf je in de kleedkamer 
gedurende de rest van de training. Je houdt je daar rustig in afwachting van de 
komst van de trainer, afgevaardigde of coördinator. 
 

Ø De spelers wachten na de wedstrijd op elkaar in de kleedkamer en vertrekken 
gezamenlijk richting kantine onder begeleiding van hun trainer en/of afgevaardigde. 

 
Ø Het aanvangs- of vertrekuur voor de wedstrijd wordt stipt nageleefd. Spelers die te 

laat komen nemen sowieso de eerste blok van de wedstrijd plaats op de bank. 
Daarna mag de coach eventueel snijden in speelgelegenheid zonder echter af te 
weken van de regel van 50% speelgelegenheid. Enkel in geval van veelvuldig te laat 
komen kan de speler de wedstrijd worden ontzegd. 

 
Ø Bij veelvuldige afwezigheid (zonder verwittigen) of te laat komen op training, wordt 

een verslag opgemaakt en naar de ouders doorgestuurd, met nodige sancties voor 
de speler. Voetbal is een teamsport, het is dus belangrijk dat teams compleet hun 
wedstrijd spelen en… trainen. 
Sanctie: 2 x afwezig zonder verwittigen =  geen wedstrijdselectie 
Sanctie: 3 x afwezig zonder verwittigen =  1 uur clubdienst 
Sanctie: 4 x afwezig zonder verwittigen =  1 week interne schorsing 

 
Ø Elke afwezigheid wordt VOORAF gemeld aan de betrokken trainer. In geval van 

ziekte of blessure wordt de aard en de duur van de afwezigheid doorgegeven. 
Tijdens elke training en wedstrijd worden afwezigheden genoteerd. 

 
Ø Oefen en speel steeds met 100% inzet en blijf steeds beleefd en sportief, ook bij een 

nederlaag. We dragen fair-play hoog in het vaandel! 
 
Ø Respect voor team- en clubgenoten. Storend gedrag of pesterijen zullen we streng 

aanpakken. Trainer heeft in samenspraak met TVJO de mogelijkheid om een sanctie 
uit te spreken. 

 
Ø Indien trainer, scheidsrechter of bestuurslid de kleedkamer betreden dan is het stil. 

 
Ø Respect voor de trainer. De trainer wordt steeds aangesproken met “trainer”. Voor 

ouders  geldt dat coaching, positie en begeleiding tijdens de wedstrijd enkel gebeurt 
door de trainer en niet door ouders of afgevaardigden. 
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Ø Voetbal is een teamsport, zowel bij aankomst als bij het weggaan wordt steeds de 

hand gedrukt van de trainer, afgevaardigde en aanwezige gekende personen van het 
bestuur. 

 
Ø Respect voor het materiaal en de accommodatie. Aankoop en onderhoud van 

materiaal en accommodatie kosten handenvol geld. Bij het vaststellen van diefstal, 
vandalisme of ongepast gebruik zal een sanctie uitgesproken worden door het 
bestuur.  
 

Ø Respect voor de scheidsrechter. Weet dat er zonder scheidsrechter niet kan worden 
gevoetbald. 
Sanctie: 2 x geel voor protest =  1 uur clubdienst 

 
Ø Een jeugdspeler die een uitsluiting oploopt tijdens een wedstrijd, kan gezien de 

reden van de uitsluiting, na overleg tussen trainer en bestuur, bijkomend worden 
gesanctioneerd.  
Sanctie: direct rood = aantal weken schorsing x 2 uur clubdienst 

 
Ø Respect voor de tegenstander en voor de supporters. 

 
Ø Voor spelers vanaf U15: vergeet uw identiteitskaart niet, zonder identiteitskaart mag 

en kan er niet gespeeld worden. 
 

Ø Respect voor het eigen materiaal (schoenen gepoetst en kledij is in orde). 
 

Ø Respect voor zijn eigen lichaam. Een sportman eet gezond en gevarieerd. 
Alcoholgebruik onder de 16 jaar is niet toegestaan.  

 
Ø Een sportman rookt niet, een jeugdspeler onthoudt zich van drugs. Wanneer een 

jeugdspeler wordt betrapt op het dealen van drugs binnen de jeugdwerking dan 
wordt deze op staande voet uit de jeugdwerking gezet. De ouders worden verwittigd 
en de politie wordt ingeschakeld. 

 
Ø De nachtrust is van het allergrootste belang om de inspanningen te kunnen 

verwerken. Ga op tijd naar bed en kom fit aan de aftrap. 
 

Ø Bij het vervoer van uitwedstrijden houden we ons aan alle verkeersregels (max 
snelheid, gordels om, niet meer personen in de wagen dan wettelijk toegelaten, …. ) 
Trainers vertellen de chauffeurs waar ze heen moeten en geven daartoe indien nodig 
het adres van het sportterrein of verwijzen naar website van VV of BBF. 
 

Ø Alleen de sportief verantwoordelijke in samenspraak met de trainers en het bestuur 
kan toestaan of een speler kan deelnemen aan voetbalactiviteiten buiten de club 
(minivoetbal, testwedstrijd, …). 
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Ø Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties (premie voor doelpunten) 

door ouders en/of andere familieleden wordt ten stelligste af te raden. 
 
Deze reglementen kunnen uitgebreid worden met eigen regels van de trainer (weekdienst, 
materiaalverantwoordelijke, muziek, tijdstip en plaats van verzamelen, ed.). Deze 
bijkomende praktische regels zijn in overleg met het bestuur.  
 
CLUBDIENST = HELPEN als vrijwilliger (opruimen van velden, helpen in kantine, helpen op 
clubevenement, scheidsrechter tijdens jeugdwedstrijd, etc.). 
 

1.2  Sportief - Medisch 
 
Ø Spelers die geblesseerd zijn dienen blessures te melden aan onze gerechtelijk 

correspondent (0478 80 35 82) en dienen zich te houden aan de afspraken die met 
kinesist en medisch verantwoordelijke zijn gemaakt. 

 
Ø Herstellende spelers mogen zonder toestemming van de medisch 

verantwoordelijken geen andere sportoefeningen uitoefenen. 
 

Ø Bij raadpleging arts (spoed) – zie procedure bij blessures - www.zwevegemsport.be  
 

Ø Indien out door kwetsuur probeer je toch zoveel mogelijk (thuis)wedstrijden van 
jouw ploeg bij te wonen, ook al kan je zelf niet deelnemen. 
 
 

1.3  Uitrusting - Kleding 
 
Ø Vanaf middenbouw: Training gebeurt steeds in trainingsoutfit uit het kledijpakket 

van de club. 
 
Ø Op wedstrijddagen zijn de spelers verplicht om met de uitrusting van de club toe te 

komen en te vertrekken. Op training wordt verwacht dat alle spelers opwarmen met 
hun trainingsoutfit. Ook op de wedstrijdopwarming dient trainingsoutfit gedragen te 
worden. 
 

Ø Tijdens trainingen of wedstrijden kunnen spelers hun eigen fles water of dorstlesser 
meenemen naar het terrein maar blijven daar verantwoordelijk voor. We sturen aan 
op een herbruikbare fles om opnieuw te vullen aan een drankfontein. Indien u toch 
kiest voor een wegwerpfles, gelieve de lege fles in een geschikte vuilbak te 
deponeren. 
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Ø Op het kunstgrasveld wordt gespeeld met aangepast schoeisel. Er zijn geen ijzeren 

studs toegelaten. Tevens zijn beslijkte schoenen niet toegelaten. Voor het reinigen 
kunnen de borstels die aan de poort staan worden gebruikt. 

 
Ø De ouders worden verzocht steeds aangepaste kledij te voorzien. Vanaf een 

temperatuur minder dan 10°C is men verplicht om met lange broek te trainen. 
 

Ø Beenbeschermers verplicht zowel in de wedstrijden als op de trainingen. 
 

1.4  Kleedkamer, kostbare voorwerpen - materiaal 
 
Ø De kleedkamer is er om jullie om te kleden en om na de training te douchen. Na elke 

activiteit worden de kleedkamers gepoetst. Dus hou de kleedkamers netjes en laat 
ze ook zo achter.  

 
Ø Zowel in de kleedkamer als op het terrein wordt er geen snoepgoed of drankblikjes 

geduld (wel kan bij een speciale gelegenheid (verjaardag) na de training iets aan de 
spelers worden meegegeven). 

 
Ø Respecteer het materiaal waarmee getraind wordt (potjes moeten niet platgetrapt 

worden, een voetbaldoel is geen klimrek, …). Verplaatsbare doelen worden na de 
training terug op de daarvoor voorziene plaatsen gezet. 

 
Ø Is er ontoelaatbaar gedrag in de kleedkamer dan is de gehele groep verantwoordelijk 

voor de aangebrachte schade en/of zal de gehele groep de kleedkamer opkuisen!!!! 
 

Ø Vanaf U8 worden ouders niet meer toegelaten in de kleedkamer. Bij U6 en U7 kan 
dit nog, de trainer beslist dan zelf of ouders in de kleedkamer welkom zijn. Mocht 
een trainer even alleen willen zijn met zijn spelers dan zal hij dit kenbaar maken. 

 
Ø Afkloppen van slijk van de schoenen gebeurt niet in de kleedkamer en niet tegen de 

buitenmuur. Gebruik daarvoor de borstels die buiten de kleedkamers zijn 
aangebracht. 

 
Ø Vanaf U8 is douchen verplicht na training of wedstrijd, uitzondering mits voorlegging 

van een aanvaardbaar bewijsmateriaal. 
 

Ø Kostbare voorwerpen en grote sommen geld kun je beter niet meebrengen naar de 
training. Beter voorkomen dan genezen. Zwevegem Sport is niet verantwoordelijk 
voor diefstal gedurende trainingen en wedstrijden. 
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Ø Veel leden komen uit Zwevegem of directe omgeving. De meeste komen dan ook 

met de fiets, zet je fiets altijd op de voorziene plaatsen en zet je fiets altijd op slot. 
 
 

1.5  Wedstrijden en verplaatsingen 
 

Ø De verplaatsing voor uitwedstrijden gebeurt zoveel mogelijk in groep, 
uitzonderingen worden enkel aanvaard na verwittigen en in samenspraak met de 
trainer/afgevaardigde. Zo staat de groep niet nodeloos te wachten op een individu. 

 
Ø We verzamelen bij uitwedstrijden aan het terrein in het centrum en bij 

thuiswedstrijden in de kleedkamer stipt op het afgesproken tijdstip. 
 

Ø Voor de meeste verplaatsingen wordt steeds een beroep gedaan op de ouders. 
Tracht dit zo te regelen dat het niet steeds dezelfde zijn, een beurtrol is aangeraden 
(afspreken met ploegafgevaardigde). Uit milieubesef stimuleren we ook carpoolen. 

 
Ø Elke speler is steeds op het afgesproken uur aanwezig voor aanvang van de 

wedstrijd. Eens op het terrein moet alle aandacht naar de wedstrijd gaan, er wordt 
geen contact meer gezocht met de omgeving en toeschouwers. 
 
 

1.6  Contact - communicatie met de ouders (reglement voor de ouders)  
 

Bestuur, trainers, begeleiders, terreinverantwoordelijke, …. Iedereen helpt mee aan de 
sportieve opvoeding van jullie kinderen. 
 
Omgekeerd, kinderen moeten ook kunnen terugvallen op hun ouders, interesse naar de 
voetbalprestaties van uw kind, uw aanwezigheid op wedstrijden (en trainingen) werkt 
stimulerend voor de kinderen. Een perfecte communicatie tussen ouders, trainers en 
bestuur is dan ook een noodzaak.  
 
We proberen om ons zoveel mogelijk in competities in te schrijven op het niveau van de 
desbetreffende ploeg en trachten elk jaar een aantal degelijke vriendschappelijke 
wedstrijden te organiseren. 
 
Ouders, familie en vrienden van jeugdspelers zijn van harte welkom langs de velden en in de 
kantine van Zwevegem Sport. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage 
bij het jeugdvoetbal. Wel wordt er verwacht dat onze supporters zich steeds als een 
waardige supporter trachten te gedragen in al zijn facetten. 
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Laten we ons houden aan de vooropgestelde regels, al onze eigen spelers aanmoedigen is 
de boodschap, de scheidsrechter en tegenspelers worden met respect behandeld. Onthoudt 
u er van uw kind te willen coachen van aan de zijlijn. Laat dit over aan de bevoegde trainer 
(die daaromtrent richtlijnen heeft gekregen). Ouders zonder functie kunnen onder geen 
beding het veld betreden. 
 
Het is belangrijk om de sportieve structuur binnen de club te begrijpen. Soms is het moeilijk 
aanvaardbaar dat de zoon of dochter een trapje lager moet gaan spelen en voor anderen is 
het de logica zelf.  
 
Binnen onze jeugdwerking is het de bedoeling dat we iedereen evenveel kansen bieden om 
zich maximaal te ontplooien. Ontevredenheid kan steeds op een rustig moment worden 
aangekaart bij de sportieve begeleiding. 
 
Indien u eerlijk bent en de kritiek is terecht zal er zeker geluisterd worden en een oplossing 
voor het probleem gezocht worden. Mensen spreken mensen. 
 
Indien men niet wordt gehoord, of er wordt u een gesprek geweigerd, of men kan niet tot 
een vergelijk komen met de trainer, dan kan men een onderhoud met de sportief 
verantwoordelijke vragen om tot een oplossing te komen. 
 
Deze gaat dan in overleg met het kernbestuur/sportieve cel, objectief oordelen over het 
probleem, zij nemen dan ook de volledige verantwoordelijkheid. Dit is de enige manier om 
op een correcte wijze problemen op te lossen of te behandelen. 
 
 

1.7  Trainingen bij derden  
 
Als ouder zou men moeten weten dat het deelnemen aan trainingen bij derden niet zonder 
risico is. Enerzijds bent u hierbij niet verzekerd en anderzijds is het zelfs verboden door de 
K.B.V.B. en V.V. om zonder toestemming van beide clubs mee te trainen. Iedere club dient 
zich daaraan te houden. Indien u toch ergens anders wenst mee te trainen moet u of de club 
waar u gaat training toestemming vragen aan Zwevegem Sport. Dit moet officieel via onze 
GC. 
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Ø Uw zoon wordt uitgenodigd voor een training bij een club. 
 
Volgens de fair-play regels moet de club op de hoogte worden gebracht door u zelf of de 
club waar u gaat training. De sportieve cel zal deze aanvraag zo vlug bekijken en overleggen 
wat de mogelijkheden zijn. Er wordt steeds een open houding gehanteerd in het belang van 
het kind. 
 
Indien een eliteploeg met een aanvraag komt en het talent onmiskenbaar is zullen wij onze 
toestemming verlenen. Als club kunnen wij enkel trots zijn dat onze jeugdspelers die kans 
krijgen om op zo’n niveau te gaan trainen. We gaan uit van het principe dat iedere speler 
daar iets van kan opsteken. Bij een eventueel vertrek op het einde van het seizoen wensen 
wij jullie dan ook heel veel succes en weet dat de deur steeds openstaat. 
 
Indien een ploeg van een gelijkaardig niveau met een aanvraag komt, wensen we wel een 
gegronde reden te horen waarom wij dit als club zouden toestaan. Ook hierbij wensen wij 
weer te handelen in het belang van het kind op sportief, emotioneel en sociaal gebied. 
 
 
1.8  Ontslag  
 
Spelers die aangesloten zijn bij Zwevegem Sport en op het einde van het seizoen de club 
willen verlaten kunnen dit doen door ontslag te nemen. Dit kan met een papieren versie 
maar ook digitaal. Bij het sluiten van de transferperiode op 30 april worden in principe geen 
transfers mee toegestaan. Dit om een degelijke structuur en organisatie naar 
ploegsamenstelling en voorbereidingswedstrijden niet in de war te sturen. Ontslagen tijdens 
het seizoen worden slechts in heel uitzonderlijke omstandigheden toegestaan (verhuis,  …). 
Dit steeds na overleg met de bestuur en de sportieve cel. In dergelijk geval wordt het 
kledijpakket onder geen enkel beding teruggenomen, noch wordt het lidgeld terugbetaald. 
Indien een speler tijdens de maand april ontslag neemt en daarna terug aansluit wordt er 
30 euro aangerekend bovenop het lidgeld van het nieuwe seizoen. 
 

 

 

 

 

 



Intern reglement - Gedragscode 

 

 

2. Panathlon verklaring 
Met de verklaring “Ethiek in de Jeugdsport” gaat Zwevegem Sport de verbintenis aan om, 
over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de 
positieve waarden in de jeugdsport. 
We verklaren dat: 

1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met 
goede planning zullen nastreven. 

2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de 
jeugdsport te bannen. 

3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en 
dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen. 

4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in 
overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport. 

5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind 
in de Sport’. 
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3. Fair-Play charter 
Voor Zwevegem Sport staat Fair-Play gelijk aan Respect. 

 

 

 


