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INTERN REGLEMENT – Inleiding en context 

Het bestuur van VC Leeuwkens Teralfene wil dat haar leden met plezier kunnen voetballen en zich 
verder kunnen ontwikkelen.  

Vele medewerkers staan in onze club paraat om je dat plezier te garanderen. Wij vragen dan ook 
respect en goed gedrag te tonen tegenover iedereen die het mogelijk maakt dat er kan gevoetbald 
worden. Alleen zó houden we het voetbal leuk voor iedereen! Bij een club als VC Leeuwkens Teralfene 
hoort goed gedrag, en dat moet ieder lid of toeschouwer van de club uitdragen.  

Normen en waarden bij de beoefening van het voetbal vinden we belangrijk. VC Leeuwkens Teralfene 
wil meewerken aan deze bewustwording bij spelers, begeleiders, opleiders en toeschouwers.  

VC Leeuwkens Teralfene moet immers een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk 
met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het bestuur heeft 
een intern reglement opgesteld dat hierbij kan helpen.  

Goede afspraken maken immers goede vrienden. Dat geldt in het dagelijks leven, in de werksfeer maar 
evenzeer op het niveau van onze voetbalclub. Dergelijke afspraken over onze werking worden 
vastgelegd in dit algemeen intern reglement. Deze afspraken vindt u op de volgende pagina’s.  

Voor de goede lezing van dit document is het belangrijk dat u de termen ‘speler’, ‘opleider’, en andere 
termen die naar personen verwijzen, genderneutraal leest waarbij telkens m-v-x wordt bedoeld. 

Ons algemeen intern reglement wordt opgesplitst in 9 grote delen:  

1. Algemene afspraken  

2. Afspraken rond gedrag en leefregels voor spelers tijdens trainingen  

3. Afspraken rond gedrag en leefregels voor spelers tijdens wedstrijden  

4. Sportmedische begeleiding 

5. Afspraken rond ander gedrag voor jeugdspelers  

6. Specifieke bepalingen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag 

7. Afspraken in verband met school  

8. Specifieke afspraken met ouders  

9. Regels inzake privacy 

Over de basis aan algemene leefregels gaan wij niet in discussie. De basis algemene leefregels vormen 
voor ons de norm qua gedrag en attitude. Ons beleid is gebaseerd op 5 KERNWAARDEN. Iedereen die 
aan onze club verbonden is, bevestigt de kernwaarden en leeft deze na. Het betreft basis relationele 
waarden die richting geven aan het menselijk contact:  

• TOON RESPECT  

• SPREEK WAARDERING UIT  

• TOON BETROKKENHEID  

• STA OPEN VOOR VERANDERING EN INDIVIDUELE ONTWIKKELING  

• NEEM VERANTWOORDELIJKHEID  

Met dank voor het volledig en aandachtig doornemen en het aanvaarden van alle leefregels. Deze 
aanvaarding gebeurt door het ondertekenen van het intern reglement.  

Opgelet: wie het intern reglement niet onderschrijft en zich hiermee niet akkoord verklaart, kan helaas 
géén lid zijn van onze club.  

Het Bestuur VC Leeuwkens Teralfene. 
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1. ALGEMENE AFSPRAKEN  

1.1.  Per seizoen worden door het bestuur de lidmaatschapsbijdragen voor Leeuwkens Teralfene 
vastgelegd. Deze som dekt de aansluiting en de bijdrage van de speler bij de KBVB en de VFV, de 
verzekering en de inschrijving bij Leeuwkens Teralfene.  
Spelers worden geacht spontaan de bijdrage te betalen binnen de gestelde termijn.  Indien om bijzondere 
redenen niet binnen de gestelde termijn aan de betaling kan worden voldaan, dient de speler of zijn 
wettige vertegenwoordiger de club hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen zodat passende afspraken 
kunnen worden gemaakt.  
Bij niet tijdige of onvolledige betaling van het lidgeld, zal de speler in eerste instantie niet kunnen 
deelnemen aan wedstrijden.  
Indien na aanmaning door de club nog niet of niet volledig wordt voldaan, zal de speler ook niet meer 
worden toegelaten op de training, en dit tot zolang het lidgeld niet is betaald.  
Indien na formele verwittiging het lidgeld nog niet wordt betaald, wordt de speler bij de club uitgesloten. 
Leeuwkens Teralfene zal van rechts- en bondswege uit zijn tegoed recupereren.  

1.2.  Elke speler, bij minderjarige spelers de wettelijke vertegenwoordiger, wordt geacht bij het 
lidmaatschap kennis te hebben genomen van dit intern reglement.  

1.3.  Respect is het grote codewoord binnen onze jeugdopleiding. Wij tonen en eisen respect voor ieder 
individu zonder onderscheid naar geslacht, gender, huidskleur, nationaliteit, culturele achtergrond, religie, 
geaardheid, fysieke ontwikkeling, talent of ambitie.  

1.4.  Wij eisen ook respect voor onze infrastructuur. Wij houden samen onze infrastructuur (kantine, 
kleedkamers en terrein(en)) proper en leefbaar voor iedereen. Uit veiligheidsoverwegingen vragen wij dat 
er geen glazen of glazen flesjes mee genomen worden naar de terreinen. Deze blijven in de kantine of op 
de zijdelingse terrassen. Er mag ook niet gevoetbald worden in de kantine, op de parking en rond het 
kunstgrasveld op de site van Teralfene, én in de kantine, op de parking, op terreinen 1 en 2 van de site 
Erembodegem.  

1.5.  In geval overtreding van dit reglement wordt vastgesteld, kunnen disciplinaire maatregelen worden 
getroffen ten aanzien van de persoon die de overtreding beging. Deze maatregelen kunnen variëren van 
uitsluiting aan trainingen en/of wedstrijden voor een bepaalde tijd, over het ontzeggen van de toegang tot 
de site(s) voor een bepaalde tijd, tot volledige schrapping als lid of permanente verwijdering uit de club. 
Het bestuur kan zelfs overgaan tot het laten opmaken van een proces-verbaal.  

1.6.  Meningsverschillen op sportief vlak worden in de eerste plaats besproken met de opleider van het 
team, vervolgens met de jeugdcoördinator van de sectie waartoe het team behoort. Indien ook dit geen 
oplossing opleverde nodigt de TVJO de partijen uit. De TVJO is eindverantwoordelijke voor de manier 
waarop de visie van de club wordt omgezet in het sportieve beleid. De TVJO hoort de partijen en werkt 
naar een oplossing toe die in overeenstemming is met de sportieve visie van de Club. De TVJO rapporteert 
rechtstreeks aan het bestuur. Als de vergrijpen of de problemen verder gaan dan het sportieve vlak, kan hij 
een advies overmaken aan het bestuur, die dan de uiteindelijke beslissing zal nemen.  

1.7.  Het bestuur verbindt zich ertoe dit intern reglement op het internet te plaatsen, zodat dit voor 
iedereen toegankelijk is.  

1.8.  Dit intern reglement kan jaarlijks gewijzigd worden. Deze wijziging kan op elk moment van het seizoen 
plaatsvinden en zal aan de spelers worden gemeld via publicatie op het internet.  

1.9.  In alle gevallen waarin dit intern reglement niet voorziet, beslist het bestuur.  
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2. AFSPRAKEN ROND GEDRAG EN LEEFREGELS VOOR SPELERS TIJDENS TRAININGEN  

2.1.  Alle hieronder beschreven gedrag- en leefregels worden strikt opgevolgd door de spelers, tenzij 
uitdrukkelijk anders gevraagd door de opleider of begeleider. De opleiders of begeleiders kunnen 
daarenboven voor hun team, mits goedkeuring van het Bestuur, extra regels toevoegen, waarvan zij de 
spelers op de hoogte brengen.  

2.2.  Elke afwezigheid voor een training wordt zo mogelijk ten laatste 2 uren voor aanvang van de training 
gemeld. Bij meerdere afwezigen stelt dit de opleider nog in staat om de organisatie van de training aan te 
passen en een kwalitatieve training te garanderen. In geval van ziekte wordt tevens de duur van de 
afwezigheid gemeld.  

2.3.  Elke speler is minimaal een kwartier vóór het begin van de training aanwezig op de club. Te laat komen 
voor de training kan leiden tot sancties als deze niet verantwoord kunnen worden en zich herhaald 
voordoen. 

2.4.  Elke speler groet zijn opleider en begeleider bij aankomst en vertrek in de club.  

2.5.  Elke kwetsuur wordt vóór de training gemeld aan de opleider.  

2.6.  Bij aankomst begeeft de speler zich onmiddellijk naar de aangegeven kleedkamer. Hij loopt niet vrij 
rond in de trainingsaccommodatie.  

2.7.  De spelers begeven zich NIET zonder uitdrukkelijke toestemming op de terreinen, in de bergruimtes of 
in een andere ruimte dan de aan de ploeg toegewezen kleedkamer.  

2.8.  Geen onnodige waardevolle voorwerpen of grote hoeveelheden geld meebrengen naar de 
kleedkamer. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken. Indien 
men ervoor kiest om een gsm/smartphone mee te brengen, kan de opleider gevraagd worden om het 
toestel te bewaren op een veilige plaats. Indien de speler hier niet voor kiest, ligt de verantwoordelijkheid 
tot beschadiging, diefstal of verlies volledig bij de speler.  

2.9.  De spelers bewaren de orde in de kleedkamer. Er wordt niet gespeeld in de kleedkamers en men laat 
geen afval achter, elders dan in de vuilbak. Zowel voor als na de training bevindt men zich niet langer in de 
kleedkamer dan noodzakelijk is. Uiterlijk 20 minuten na het einde van de training dient iedere speler uit de 
kleedkamer te zijn.  

2.10.  Als de opleider of begeleider het woord neemt, zwijgen alle spelers.  

2.11.  Vóór aanvang van de training wordt telkens gevraagd of er nog iemand naar het toilet moet.  

2.12.  Vooraleer de spelers zich naar het veld begeven, controleren ze of kleren en schoeisel behoorlijk zijn 
aangetrokken en dichtgemaakt. 

2.13. De kledij moet aangepast zijn aan de weersomstandigheden en is zo veel als mogelijk in lijn met de 
clubkleuren (zwart/geel).  

2.14. De spelers begeven zich gezamenlijk en gegroepeerd onder begeleiding van de opleider naar het veld.  

2.15.  De speler houdt zijn/haar persoonlijke bal steeds in zijn handen van en naar het terrein.  

2.16.  Vanaf U10 wordt een beurtrol voorzien (per duo) om actief de opleider te helpen met materiaal en 
infrastructuur. Hierbij worden wekelijks telkens 2 spelers aangeduid die verantwoordelijk zijn voor orde, 
netheid en organisatie in kleedkamer en terrein en helpen met het trainingsmateriaal, onder het waakzaam 
oog van de opleider. Spelers van Onderbouw (U7 tem U9) worden hierover gaandeweg 
verantwoordelijkheid bijgebracht.  

2.17.  Geen enkele speler betreedt (de zone op) het veld waar een andere ploeg actief is.  

2.18.  De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens trainingen. Er wordt niet gespeeld 
tijdens en op weg naar en van de training.  
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2.19.  Spelers die op gelijk welke manier de training blijvend storen, worden gesanctioneerd.  

2.20.  Het gebruik van obscene, beledigende of racistische taal is ten strengste verboden.  

2.21.  De spelers beoefenen hun sport op een gezonde competitieve manier, met respect voor het lichaam 
van de tegenstander. Ongecontroleerd geweld of overdreven agressie tijdens de training worden bestraft 
met onmiddellijke verwijdering uit de training.  

2.22.  Spelers van allochtone afkomst moeten tijdens de aanwezigheid in de club altijd Nederlands praten. 
Het gebruik van Nederlands bevordert de sportieve en algemene integratie. Deze regel geldt ook voor 
autochtone Franstalige spelers. 

2.23.  De opleider kan altijd beslissen om individuele trainingsopdrachten op te leggen voor thuis. De 
uitvoering hiervan is verplicht. Verwaarlozen van deze opdrachten kan de evaluatie negatief beïnvloeden.  

2.24.  Vooraleer na een training of wedstrijd terug te keren in de kleedkamer worden buiten de schoenen 
en eventueel de ballen schoongemaakt.  

2.25.  Hou de kleedkamers en de infrastructuur proper! Het opzettelijk bevuilen ervan of ernstige 
nalatigheden zullen ernstig gesanctioneerd worden.  

2.26.  Elke speler vanaf U10 neemt na de training verplicht een douche (de spelers van de onderbouw U6-
U9 worden hier aangepast begeleid). Uitzonderingen op het douchen worden slechts toegestaan mits een 
geschreven verklaring van de ouders of voogd van de speler tot zolang de speler zelf niet meerderjarig is. 

2.27.  Tijdens het douchen draagt elke speler badslippers.  

2.28.  Elke speler draagt uitermate zorg voor zijn uitrusting en steekt zijn outfit ordelijk weg.  

2.29   Na de training mag de speler een drank nuttigen in de kantine van de club. Hij blijft echter niet langer 
dan nodig zonder toezicht op het trainingscenter. Hij houdt zich strikt aan de afspraak die hij met zijn 
ouders of voogden gemaakt heeft met betrekking tot zijn verblijf in de club.  

 

3. AFSPRAKEN ROND GEDRAG EN LEEFREGELS TIJDENS DE WEDSTRIJDEN  

3.1.  De meeste bovenstaande gedrag- en leefregels tijdens trainingen gelden ook voor wedstrijden.  

3.2.  Ongewettigd te laat komen op een wedstrijd betekent automatisch dat je start op de bank tijdens de 
wedstrijd. Bij herhaling zal je niet meer op het wedstrijdblad worden ingeschreven.  

3.3.  Veelvuldig te laat komen voor wedstrijdafspraken kan leiden tot het niet meer selecteren (al dan niet 
voor bepaalde tijd) van de speler.  

3.4.  Elke speler biedt zich voor de wedstrijd aan in uitgangstraining.  

3.5.  De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens wedstrijden, opwarming en 
wedstrijdbesprekingen.  

3.6.  De spelers zijn het visitekaartje en het uithangbord van onze club. Zij brengen de naam van de club 
niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of daarbuiten. In geval van ernstige 
tekortkomingen op gebied van fair-play, sportiviteit en algemeen gedrag kan het bestuur op advies van de 
opleider en in samenspraak met het bestuur een sanctie uitspreken.  

3.7.  Na de wedstrijd wordt, onder leiding van de begeleider, op een ordelijke manier de gebruikte kledij 
weer ingezameld. De spelers houden zich aan de organisatie die de begeleider hier oplegt.  

3.8.  Elke speler neemt na de wedstrijd verplicht een douche (de spelers van de onderbouw U6-U9 worden 
hier aangepast begeleid).  

3.9.  Als de speler klaar is, wacht hij in de kleedkamer tot de andere spelers van zijn groep klaar zijn. In 
groep begeven de spelers zich naar de  kantine waar ouders hen opwachten. Het is niet toegestaan 
opnieuw op de velden te gaan voetballen!  
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3.10.  Tijdens de wedstrijden mag enkel de voorziene outfit (pakket) gedragen worden.  

3.11.  Vóór de wedstrijden leeft de speler de afspraken na met betrekking tot voeding en drank. Eet vooral 
geen vettige spijzen en bouw zeker voldoende tijd in tussen de laatste maaltijd en de wedstrijd.  

3.12.  Wij bevelen aan dat vanaf de aanvang van de competitie  elke jeugdspeler op wedstrijddagen  rond 
het middaguur van Onder – en Middenbouw (U7 tem U13)  een brooddoos met een gezond lunchpakket 
meeneemt. 

3.13 Wat de thuiswedstrijden betreft, biedt de club iedere speler een drankje aan. Vanaf teams U15 leggen 
we de verantwoordelijkheid wat voedsel betreft volledig bij de speler met als motto: “de speler is de motor 
van zijn eigen ontwikkeling”.  

3.14.  We verwachten dat elke jeugdspeler tijdens ELKE wedstrijd en ELKE training een drinkbus heeft, 
gevuld met water.  

3.15.  Alle sieraden worden verwijderd voor de wedstrijd.  

 

4. SPORTMEDISCHE BEGELEIDING 

4.1.  De sport wordt georganiseerd en beoefend op een manier waarbij de gezondheid van de sporter 
overal en altijd gewaarborgd wordt.  

4.2.  De club voorziet in een sportmedische begeleiding ter preventie van blessures en wil tevens ook 
zorgen voor de correcte opvolging van geblesseerde spelers.  
Spelers aangesloten bij onze club kunnen preventief, wanneer de speler tijdens de training of wedstrijd op 
één of andere manier omwille van fysieke hinder suboptimaal zou functioneren en hierbij duidelijk 
aangeeft systemische en concreet te lokaliseren hinder te ondervinden, een afspraak maken met de 
clubkiné. Dergelijk preventief consult kan op vraag van de club én op eigen aangeven van de speler.  
Dergelijk consult wordt altijd voorzien bij terugkeer uit blessure. 

4.3.  De club hanteert 3 codes inzake fitheid van spelers: 
GROEN LICHT: Speler is fit en mag deelnemen aan trainingen/wedstrijden 
ORANJE LICHT: Speler mag maar bepaalde oefeningen uitvoeren. (Bv: Speler met schouderblessure is 
voldoende hersteld voor loop-, pas-en trap, afwerkingsoefeningen maar mag in geen geval in duel gaan!) 
Speler mag bij oranje licht ook GEEN wedstrijden spelen. 
ROOD LICHT: Speler mag niet deelnemen aan training/wedstrijd en dient medische behandeling op de 
starten of verder te zetten. 
 

5. AFSPRAKEN ROND ANDER GEDRAG EN LEEFREGELS VOOR SPELERS  

5.1.  De nachtrust van de spelers is van het allergrootste belang om de intensiteit van de inspanningen te 
kunnen verwerken. Daarenboven moeten zij zich fris kunnen aanbieden op trainingen en wedstrijden om 
een hoog technisch niveau te kunnen bereiken. Tot en met 12 jaar moeten ouders er rekening mee houden 
dat hun kinderen rond best 21 uur naar bed gaan.  

5.2.  Voor alle testwedstrijden en/of trainingen bij een andere club is een schriftelijke toestemming van het 
bestuur vereist omwille van de eerlijkheid ten overstaan van de club én omwille van de verzekering voor de 
speler. Inbreuk hiertegen leidt tot sportieve sancties. De toestemming geldt maximaal voor 2 testtrainingen 
en 1 wedstrijd per club en maximaal voor 2 verschillende clubs per seizoen. Voor elke afzonderlijke 
activiteit dient een toestemming door het bestuur van VC Leeuwkens Teralfene verleend te worden. Er 
wordt maximaal 1 training per week toegestaan. De training kan hierbij niet plaats vinden op de laatste 
teamtraining van de week (tenzij expliciete toestemming van een lid van het bestuur) en als wedstrijd ook 
niet op hetzelfde moment als een wedstrijd van het betrokken team van VC Leeuwkens Teralfene.  
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5.3. In het kader van engagement worden onze spelers U17 genoopt tot het arbitreren van een aantal 
wedstrijden bij Onder – of Middenbouw (maximum van 3 wedstrijden per seizoen). Een korte begeleiding 
wordt voorzien. In hetzelfde kader wordt van onze spelers U16 tem U17 verwacht dat ze zich actief inzetten 
op minstens één van onze twee jaarlijkse eetfestijnen alsmede op minstens 1 dag op ons tornooi. Hulp bij 
onze jaarlijkse paas- en/of zomerstage bij Onder – en Middenbouw wordt aangemoedigd.  

5.4.  Spelers die schade toebrengen aan de Leeuwkens Teralfene accommodatie of aan de geparkeerde 
wagens op de parking van onze infrastructuur kunnen, via hun ouders, burgerlijk aansprakelijk gesteld 
worden voor deze schade.  

5.5.  Alle opzettelijk toegebrachte lichamelijke schade aan derden (slaan, niet-voetbal bewegingen, etc...) 
wordt onbetwistbaar door de ouders van de betrokken speler vergoed indien het vonnis van een mogelijks 
rechtsgeding zijn schuld zou bevestigen.  

5.6.  Het ontvreemden of stelen van bezittingen die toebehoren aan Leeuwkens Teralfene (trainings- en 
spelersuitrusting inbegrepen), medespelers en medewerkers kan bestraft worden door het bestuur met 
onmiddellijke verwijdering van de speler.  

5.7.  Spelers kunnen op willekeurige tijdstip gevraagd worden om hun medewerking te verlenen aan 
gezondheidsonderzoeken en drugstesten.  

5.8.  Spelers die betrapt worden op het gebruik, bezit of dealen van drugs worden onmiddellijk verwijderd 
uit de club bij beslissing van het bestuur. Een beroep tegen deze beslissing is niet mogelijk.  

5.9.  Het gebruik van alcohol en tabak wordt ten strengste verboden in de Leeuwkens Teralfene 
accommodatie. Tevens wordt het gebruik ervan buiten de Leeuwkens Teralfene accommodatie ten 
stelligste afgeraden.  

 

6. SPECIFIEKE BEPALINGEN ROND GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG  

6.1.  Onze spelers zijn medeverantwoordelijk voor een ethische en veilige sportomgeving voor zichzelf en 
voor de andere leden die in de club actief zijn. 

Maar liefst 82% van de Vlaamse jongeren is al slachtoffer geweest van psychisch grensoverschrijdend 
gedrag tijdens het sporten (algemeen), 55% van fysiek grensoverschrijdend gedrag en 27% klaagt over 
seksueel grensoverschrijdend gedrag (onderzoek 2020 Thomas More). Iedereen dient grensoverschrijdend 
gedrag te herkennen en te weten hoe hier op te reageren en vooral: zij die het slachtoffer zijn of worden 
van dergelijk gedrag moeten bij de club terecht kunnen. 

6.2.  Onze club stelde inmiddels een aanspreekpunt in voor leden die zich aangetast voelen in hun 
persoonlijke integriteit. Onze CLUB-API neemt iedere melding ter harte en gaat met de melder op zoek naar 
een gepaste aanpak. Dit ter bescherming van het slachtoffer, maar verder ook ter bescherming van alle 
leden binnen onze club en met als doel strategieën en plannen van aanpak te ontwikkelen die de herhaling 
van dergelijke feiten moeten voorkomen.  

6.3.  De club zal wel degelijk heel zwaar tillen aan ieder feit dat als seksueel grensoverschrijdend gedrag kan 
worden gezien. 

6.4.  Pestgedrag en / of cyberpesten wordt op Leeuwkens Teralfene absoluut niet getolereerd! Ieder 
pestgedrag zal worden bestraft. Recidiverend pestgedrag kan leiden tot de onmiddellijke verwijdering van 
de speler. Alle spelers moeten zich steeds aan de overeengekomen gedragsregels rond het gebruik van 
sociale media houden:  

•  Elke speler heeft een voorbeeldfunctie en streeft die ook na. De club verwacht dat de spelers 
zich spiegelen aan deze modelhouding.  

•  Communicatie via mediakanalen gebeuren steeds op een professionele en respectvolle 
manier. Tegen elke inbreuk zal streng opgetreden worden.  
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6.5.  De club verwacht van de spelers dat ze alert zijn voor waarschuwingssignalen/knipperlichten inzake  
grensoverschrijdend gedrag en niet aarzelen om grensoverschrijdend gedrag te ontraden en de eventuele 
signalen die men daarover ontvangt door te geven aan het Aanspreekpunt Persoonlijke Integratie, de API 
van de club. 

6.6.  De club verwacht dat de spelers zelf ook geen gedrag stellen dat de eigen waardigheid en die van 
anderen aantast.   

6.7.  De speler zal geen racistische, seksueel getinte of andere toespelingen formuleren die voor de 
ontvanger als kwetsend overkomen. De speler zal ten allen tijde rekening houden met wat de andere 
persoon als intimiderend of als grensoverschrijdend ervaart. Zo zal de speler altijd gereserveerd en met 
respect, niet alleen fysiek maar ook verbaal, omgaan met anderen in de ruimten waarin zij zich bevinden 
(geldt ook voor kleedkamers of separaatruimtes). 

6.8.  De speler zal niet onnodig binnenstappen, of naar binnen gluren in ruimtes die door andere sporters 
worden gebruikt en die niet aan hem of aan zijn team zijn toegewezen.  

6.9.  De speler kan op geen enkel moment andere personen emotioneel, psychisch of fysiek intimideren of 
op enigerlei wijze misbruik maken van een andere sporter met de kennelijke bedoeling deze te kwetsen of 
tot seksuele handelingen te verleiden of te dwingen. 

6.10.  Iedere melding van grensoverschrijdend gedrag zal aanleiding geven tot een eerste intern 
vooronderzoek. Afhankelijk van het resultaat ervan kan verder onderzoek worden ingesteld dat zal leiden 
tot sancties (zoals het niet meer samen toelaten van de speler met andere spelers in dezelfde ruimte, het 
tijdelijk tot zelfs definitief schorsen van de speler en hem de toegang tot de accommodatie tijdelijk of 
definitief ontzeggen) en zelfs kan leiden tot het neerleggen van strafklacht. 

6.11.  De club verwacht eveneens dat de spelers meewerken aan ieder intern (voor)onderzoek of extern 
onderzoek dat naar aanleiding van een aangifte met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag 
wordt ingesteld. 

  

7. AFSPRAKEN IN VERBAND MET DE SCHOOL  

7.1.  Aan elke speler kan gevraagd worden (na overleg met ouders) om schoolrapport voor te leggen.  

7.2.  Verwaarlozen van de studies kan, na contact met de schooldirectie, leiden tot tijdelijke stopzetting van 
trainings- en wedstrijdactiviteiten.  

7.3.  Schoolproblemen worden tijdig aan de technische staf gemeld. Indien noodzakelijk kan er studieadvies 
gegeven worden. 

  

8. SPECIFIEKE AFSPRAKEN MET OUDERS  

8.1.  Aangezien de spelers verschillende malen per week op de club zijn, is het belangrijk te komen tot een 
goede informatie-uitwisseling. De ouders moeten daarom de technische staf op de hoogte brengen van 
belangrijke familiale omstandigheden, problemen op school, eventuele medische dossiers en dergelijke 
zodat we niet nodeloos in probleemsituaties terechtkomen.  

8.2.  Aan de ouders van elke jeugdspeler wordt met aandrang gevraagd om alle wijzigingen aangaande 
contactgegevens onmiddellijk aan de club te melden teneinde de onderlinge communicatie niet in het 
gedrang te laten komen.  

8.3.  De ouders van elke jeugdspeler hebben – op aanvraag- recht op één gesprek over selectiekeuze (met 
het bestuur). Gesprekken over extra – sportieve zaken (school – gezondheid,...) kunnen ten allen tijde 
worden aangevraagd.  
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8.4.  De ouders van elke jeugdspeler van Leeuwkens Teralfene worden bij aanvang (en aan het einde) van 
het seizoen uitgenodigd op een infosessie. De aanwezigheid op deze infosessie is verplicht. Indien door de 
ouders verzaakt wordt aan deze infosessie wordt tijdens het seizoen het eenmalig gesprek over 
selectiekeuze niet toegestaan.  

8.5.  De ouders van elke Leeuwkens Teralfene speler worden met aandrang gevraagd om op een positieve 
manier voor alle jeugdspelers van Leeuwkens Teralfene te supporteren.  

8.6.  Ouders zijn geen opleiders en kennen vaak de specifieke richtlijnen of opdrachten die coaches aan de 
spelers meegeven tijdens de wedstrijdvoorbereiding niet. Daarom kan coaching alleen door een door 
Leeuwkens Teralfene aangestelde opleider. Ouders ondersteunen de richtlijnen die de coaches aan de 
spelers geven en geven in geen geval richtlijnen die hier tegen in gaan. In geval van voortdurende 
overtreding kan een (eventueel tijdelijk) verbod tot bijwonen van wedstrijden worden opgelegd. 

8.7.  Onze ouders tonen ook respect naar de scheidsrechter. Eventueel betwistbare scheidsrechterlijke 
beslissingen mogen geen aanleiding geven tot scheldpartijen of wangedrag. Dergelijk gedrag hoort niet in 
aanwezigheid van kinderen en zet het sporteducatieve karakter op de helling.  

8.8.  Ouders die door hun gedrag de werking van de jeugdopleiding in het gedrang of in diskrediet dreigen 
te brengen of die de technische staf, opleiders of andere medewerkers beledigen in het publiek, kunnen de 
toegang tot de jeugdopleiding van VC Leeuwkens Teralfene ontzegd worden.  

8.9.  Het betalen van de jeugdspelers voor geleverde prestaties (premie voor doelpunten,...) is verboden. 
Niet naleven van deze regel kan onmiddellijke opzegging van de aansluiting betekenen.  

8.10.  De ouders verbinden zich ertoe eventuele problemen via de technische staf bekend te maken. Zij 
respecteren de missie, de visie en de integriteit van de club en laten zich niet verleiden om de club op een 
negatieve manier voor te stellen.  

8.11.  De ouders van elke Leeuwkens Teralfene speler worden met aandrang gevraagd om er voor te zorgen 
dat de jeugdspeler op tijd komt. We willen de ouders wijzen op het feit dat zij een belangrijke rol spelen en 
het organisatiemodel van VC Leeuwkens Teralfene en de werking van de jeugdopleiding NIET in gevaar 
mogen brengen door een nonchalante en een vrijblijvende opstelling. Veelvuldig te laat komen kan dan ook 
een definitieve verwijdering als speler tot gevolg hebben.  

8.12.  De opleider kan in geen geval beïnvloed worden door de ouders met betrekking tot de activiteit van 
de speler. Hierdoor zou de objectiviteit van de beoordeling van een speler in het gedrang kunnen komen.  

8.13. Het inrichten van etentjes, feestjes, vieringen, ... gebeurt altijd na voorlegging aan en goedkeuring van 
het Bestuur.  

8.14. Het “sponsoren” van activiteiten gebeurt steeds na voorlegging en goedkeuring van het Bestuur. 
Verkoop van gadgets, voedselwaren, ... ten voordele van de club, een geleding van de club, een 
leeftijdsgroep of één team, is NIET toegestaan zonder instemming van het clubbestuur. Inrichten van 
feestjes op onze infrastructuur (spaghetti-avond, ...) ter sponsoring kan na overleg worden ingepland.  

Er dient ten allen tijde voldoende rekening gehouden worden met de financiële mogelijkheden van alle 
ouders om zodoende geen kinderen uit te sluiten.  

8.15.   De ouders stellen zich constructief op inzake de ‘kantinebeurten jeugd’ en trachten de oproepen in 
dat verband steeds positief te beantwoorden. Indien de oudergroep van een team op systematische wijze 
geen enkel gevolg geeft aan dit systeem, zullen zij ingeschakeld worden op andere activiteiten van de club.  
Deze ondersteuning is van essentieel belang voor de algemene clubwerking.  

8.16.   De zone achter de toog, de keuken, de stockruimte en het materiaalkot zijn uitsluitend 
voorbehouden voor bevoegden. 
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8.17.  Specifieke bepalingen met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. 
Alle bepalingen van hoofdstuk 6 zijn eveneens van toepassing op ouders en familieleden van onze spelers 
evenals op alle bezoekers van onze site. Daar bovenop is het aan ouders, familieleden of andere 
begeleiders van jeugdspelers VERBODEN om zich toegang te verschaffen tot de kleedkamers wanneer daar 
kinderen aanwezig zijn. Afwijkingen hierop kunnen uitsluitend worden toegestaan voor de leeftijdsgroepen 
U6 en U7. 

8.18.  Meldingen op of verwijzingen via sociale media of andere informatiedeling die de club, spelers, 
opleiders, bestuursleden of andere betrokkenen binnen de club kunnen schaden of in diskrediet kunnen 
brengen, kunnen er voor zorgen dat de club kan optreden volgens de wettelijke procedure. Deze procedure 
kan leiden tot de uitsluiting uit de club. Alle ouders moeten zich steeds aan de overeengekomen 
gedragsregels rond het gebruik van sociale media houden:  

•  Net als elke speler heeft elke ouder een voorbeeldfunctie en streeft die ook na. De club 
verwacht dat de ouders zich spiegelen aan deze modelhouding.  

•  Communicatie via nieuwe media gebeuren steeds op een professionele en respectvolle 
manier. Tegen elke inbreuk zal streng opgetreden worden.  

8.19.  Ouders kunnen steeds terecht bij een neutrale onpartijdige klachtenbehandelaar binnen de club 
indien ze geconfronteerd worden met een probleem of een clubgebonden klacht willen formuleren. Het 
contactadres van onze ombudsman zal te vinden zijn op onze website.  

8.20.  Ouders en bezoekers gebruiken uitsluitend de parkeeraccommodatie vooraan. De parking achteraan 
is uitsluitend bestemd voor sportief medewerkers en bestuursleden. De Club promoot het STOP-principe. 
Wie op kleine afstand woont, wordt uitgenodigd om te voet of met de fiets naar de club te komen. Zo 
wordt de overlast voor de buren beperkt en de capaciteit van de parking gemaximaliseerd.  

 

9. REGELS INZAKE PRIVACY  

9.1.  VC De Leeuwkens informeert je graag over de manier waarop wij persoonsgebonden gegevens 
bijhouden en met welke doeleinden wij die gebruiken; 

9.2.  Bij de aansluiting verwerken wij je persoonsgegevens via e-kickoff in de database van de KBVB.  
De persoonsgegevens die de KBVB opvraagt zijn noodzakelijk voor de uitvoering van het lidmaatschap en 
betreffen volgende verwerkingsactiviteiten: 

- Aansluiten van spelers, trainers, staf, bestuursleden, medewerkers met toewijzing aan de Club 
- Organisatie van de competities, toernooien en vriendschappelijke wedstrijden, registratie van 

samenstelling elftallen, verwerking van wedstrijdresultaten en wedstrijdverslagen 
- Indienen en verwerken van ongevalsaangiften, genezingsattesten, bewijsstukken medische 

onkosten, opvolgen van schadedossiers en betaling van kosten 
- Administratieve verwerking voortvloeiend uit de naleving van de bondsreglementen. 

9.3.  Eveneens vanaf de aansluiting verwerken wij je persoonsgegevens in PROSOCCERDATA (PSD) 
PSD is het dataplatform voor de administratieve en sportieve opvolging van iedere speler. De gegevens die 
wij verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor: 
- Contact- en persoonsgegevens per speler (geboortedatum, geboorteplaats, rijksregisternummer, 

foto...) in het kader van communicatie naar de speler, ouders of voogd ifv training- en 
wedstrijdactiviteiten in het bijzonder en alle elementen met betrekking tot de sportieve werking in 
het algemeen 

-  Sportieve opvolging van de speler: Aanwezigheden, prestaties, evaluaties, ploeg- en 
wedstrijdsamenstelling en de omzetting ervan in statistieken 

-  Medisch relevante informatie, registratie van blessures en opvolging ongevalsdossiers, … maar ook 
bv allergie, diabetes, epilepsie, eerdere blessures, ... 
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-  Communicatie over zowel de sportieve als extra-sportieve team- en clubactiviteiten 

9.4.  De persoonsgegevens waar wij over beschikken zijn noodzakelijk voor de goede uitvoering van het 
lidmaatschap bij de KBVB, Voetbal Vlaanderen en bij onze Club. 
Overeenkomstig de GDPR zullen wij de beveiliging van de gegevens organiseren, de geheimhouding ervan 
bewaken en alles in het werk stellen om datalekken te voorkomen. 

9.5.  De gegevens worden binnen de Club op het platform van PROSOCCERDATA opgeslagen zolang de club 
het platform gebruikt. De gegevens van een speler/verantwoordelijke/gebruiker worden verwijderd: 
a) bij uitdrukkelijke aanvraag van de speler of diens verantwoordelijke of gebruiker binnen de 2 maand na 
aanvraag, behoudens die data die voor bepaalde doeleinden langer dienen bewaard te worden. 
b) binnen een termijn van één jaar na stopzetting van het abonnement op PSD door de club en dit voor alle 
data,  of vroeger bij uitdrukkelijke vraag van de club. 

9.6.  De Club garandeert u overeenkomstig de GDPR het recht op inzage, het recht op correctie, het recht 
op verzet tegen het gebruik van de gegevens, evenals het recht de gegevens over te dragen of te laten 
doorsturen naar een nieuwe verwerker. In geval u zich beroept op dit laatste, en dat heeft het ontslag uit 
de Club tot gevolg, dan zal dat pas kunnen mits in overeenstemming met alle bepalingen in de reglementen 
van de KBVB en Voetbal Vlaanderen met betrekking tot ontslag en wederaansluiting, mutaties en transferts 
zowel van spelende als niet-spelende leden. 

9.7.  Voor volgende niet-noodzakelijke persoonsgegevens vraagt de Club de expliciete toestemming: 
- voor foto’s, filmpjes bestemd voor de clubwebsites en sociale media, ter promotie van (evenementen 
georganiseerd door) de club. 
- voor het bijhouden van persoonsgebonden data, uitsluitend bedoeld voor de sportieve opvolging zoals 
onder meer lengte, gewicht, vetpercentage, polsslag, blessures en behandelingen 
Deze toestemming of afwijzing dient te worden gegeven op een apart geschrift voorzien van datum, naam 
en handtekening van de speler of van zijn vertegenwoordiger. 
Dit document wordt door de Club bewaard voor de duurtijd van de aansluiting van de speler bij onze club 
en dient op vraag te worden voorgelegd aan de Nationale Gegevensbeschermingsautoriteit.   
Bij specifieke vragen in verband met de GDPR in onze Club; neem contact op met de 
gegevensbeschermingsverantwoordelijke: Chris Van Droogenbroeck, Gerechtigd Correspondent en 
Algemeen Verantwoordelijke voor de jeugdopleiding van VC De Leeuwkens. 
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Aanvaarding Intern Reglement & instemming voor het 
verwerken van noodzakelijke persoonlijke data 

 

• Hierbij bevestigt ondergetekende het intern regelement te hebben nagelezen en goedgekeurd, 
inclusief het GDPR beleid van Leeuwkens Teralfene inzake noodzakelijke gegevens.  

• Voor volgende niet-noodzakelijke persoonsgegevens vraagt de Club de expliciete toestemming: 
o voor foto’s, filmpjes bestemd voor website, Socceronline, Sociale media, ter promotie van 

(evenementen georganiseerd door) de club 

O akkoord     O niet akkoord 

o voor het bijhouden van persoonsgebonden data, uitsluitend bedoeld voor de sportieve 
opvolging zoals onder meer lengte, gewicht, vetpercentage, polsslag, blessures en 
behandelingen 

O akkoord     O niet akkoord 

o voor het registreren van de beroepscategorie van de ouders 

O akkoord     O niet akkoord 

 

Voor aanvaarding van het intern reglement en bijhorend GDPR beleid. 

Gelezen en voor akkoord verklaard op     (datum)  

 

 

 

 

 

Naam speler:     of Naam wettelijk vertegenwoordiger:  

 

 

--------------------------------------------   -------------------------------------------------- 

Handtekening speler    Handtekening wettelijk vertegenwoordiger 
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