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Huishoudelijk reglement 
 

INLEIDING 
 

Dit huishoudelijk reglement is opgesteld om iedereen in kennis te stellen van een aantal praktische 

afspraken omtrent de werking van SK Nossegem. 

Het reglement beoogt voornamelijk de goede werking tussen de club, trainers, afgevaardigden, 

medewerkers, spelers en ouders te bevorderen zodat het voetbal in onze gemeente nog vele jaren 

zal kunnen worden beoefend in optimale omstandigheden. 

 

RECHTEN EN PLICHTEN 
 

▪ Iedere aangesloten speler, trainer en vrijwilliger onderwerpt zich aan het huishoudelijk 

reglement. 

▪ Alle leden, bestuursleden, trainers, etc. dienen steeds de belangen van SK Nossegem te 

behartigen, in goede en in kwade tijden. 

▪ De leden worden aangespoord het Nederlandstalig karakter van SK Nossegem te bewaren. 

 

HOUDING 
 

Wees altijd en overal correct en beleefd! De club verwacht van de spelers dat zij zich gedragen als 

waardige vertegenwoordigers. We dulden geen grofheden, vandalisme of wat dan ook wat het imago 

van de club schaadt. 

▪ De spelers schudden de hand van de scheidsrechter en de tegenstander na de wedstrijd (ook 

na een verlieswedstrijd). 

▪ In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk. Conflicten kunnen echter te allen tijde ontstaan. 

Deze moeten zo snel mogelijk onder de betrokkenen of met tussenkomst van het bestuur 

uitgepraat worden. 
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STIPTHEID EN VERVOER 
 

▪ De speler is steeds op het afgesproken uur aanwezig. 

▪ Als de speler niet (tijdig) aanwezig kunnen zijn, dan verwittigen we de trainer en/of 

afgevaardigde. 

▪ Gelieve op regelmatige basis uw plicht als ouder/speler op te nemen en voor vervoer te 

zorgen. Bedenk dat het aantal personen per auto gereglementeerd is door de verzekering. 

▪ Bij elke wedstrijd heeft iedere speler vanaf U13 zijn identiteitskaart bij. Spelers zonder 

identiteitskaart worden niet opgesteld! Naast een boete voor de club verliest de ploeg de 

wedstrijd immers met forfaitcijfers! 

 

KLEDING EN MATERIAAL 
 

▪ Kledij wordt bij aanvang van het seizoen door de club ter beschikking gesteld. 

▪ Een vrijwilliger is verantwoordelijk voor de was van de wedstrijdkledij (shirt en broek). 

▪ Voetbalschoenen en beenbeschermers worden door de speler zelf aangeschaft. Deze worden 

altijd gedragen tijdens trainingen of wedstrijden. 

▪ Draag steeds sportkledij tijdens de training. Zorg desnoods voor een regenvestje en een 

lange broek tijdens de winterperiode. 

▪ In samenspraak met de trainer wordt trainingsmateriaal uit de bergruimte gehaald en na de 

training weer opgeruimd. 
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GEBRUIK KLEEDKAMERS EN KANTINE 
 

▪ De kleedkamers worden alleen gebruikt door de spelers. Buiten trainers, ploegafgevaardigden 

en scheidsrechters (en ouders van U6 – U8) worden er geen andere personen in de 

kleedkamers toegelaten. 

▪ Voetbalschoenen worden steeds buiten gereinigd, NOOIT onder de douches. 

▪ Onze kleedkamers worden vanaf U13 door de spelers in een beurtrolsysteem gereinigd (bij 

wedstrijden ook de kleedkamer van de bezoekers). 

▪ Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen (sieraden, gsm, portefeuille). Het bestuur 

kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele diefstal. 

▪ Uiterlijk 15 min. na het einde van de training of wedstrijd worden de kleedkamers verlaten. 

▪ Het is bij wet verboden te roken in de kleedkamers of kantine. 

▪ Het betreden van de kantine met voetbalschoenen is verboden.  

 

LIDGELD 
 

▪ Aan elke aangesloten speler wordt een bijdrage aangerekend. Dit lidgeld dekt de 

administratieve kosten verbonden aan de aansluiting van een speler bij de KBVB, zoals bv. de 

aansluitingstaks voor de spelers, de kosten voor onderhoud en aankoop van spelmateriaal en 

diverse andere kosten. 

▪ Niet betalen van de jaarlijkse bijdrage brengt van rechtswege het verlies van het 

lidmaatschap mee (de betreffende speler kan/mag dus geen trainingen of wedstrijden meer 

spelen). 

▪ Nieuwe toegetreden leden betalen hun lidgeld bij het invullen van het aansluitingsformulier. 

Nieuwe toegetreden leden hebben wel het recht om gedurende 2 weken te trainen op proef, 

maar ze moeten beseffen dat ze gedurende deze periode niet zijn verzekerd door de KBVB of 

SK Nossegem. 

▪ Spelers, die terugkomen - na een eerder ontslag welke op hun verzoek gebeurde - betalen de 

heraansluitingskosten volgens de gaande tarieven van de KBVB bovenop hun lidgeld. 
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WET VAN DE PRIVACY 
 

▪ Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van 

uw persoonsgegevens. Daarbij baseren wij ons op de voorschriften van de Algemene 

Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG of GDPR). Wij hebben een privacyverklaring 

opgesteld, die u kan lezen op www.sknossegem.be 

 

 
Update: 7 maart 2019  

 


