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ONDER VOORBEHOUD – COVID-19
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INLEIDING
Beste speler,
Beste ouders,

Een nieuw voetbalseizoen kondigt zich (alweer) aan. Wij wensen nieuwe spelers van harte welkom in de club
en danken de ouders voor hun vertrouwen. Uiteraard heten wij ook de spelers en ouders, die hier al langer zijn,
van harte welkom.
SK Nossegem is een familieclub met eigen bestuur, vele gemotiveerde trainers, senior – en jeugdspelers. De
club tracht om het voetbal in onze gemeente mogelijk te maken en zorgt voor een georganiseerde structuur.
Wij streven ernaar om elke voetballer, ouder, toeschouwer, … vreugde te laten beleven aan het voetbalspel.

Het bestuur vraagt deze infobrochure dan ook aandachtig na te lezen en na te leven.

Alvast veel voetbalplezier,
Bestuur SK Nossegem

Piet Ockerman

Robert De Mol

Voorzitter

Secretaris/GC

Luc Dekeyser

Stefanie De Mol

Ondervoorzitter

Penningmeester/communicatie

Kristiaan Schoolmeesters

Carlos Ensinas

Jeugd coördinator

Sportief verantwoordelijke

Pedro Ruiz Gonzalez

Peter Weyns

Bestuurslid

Bestuurslid
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CONTACT
Alle belangrijke communicatie gebeurt via onderstaande kanalen.
Voor specifieke communicatie (trainingsuur, afspraken, …) maken wij gebruik van een app. Meer
informatie achteraan deze brochure.

Website SK Nossegem

www.sknossegem.be

Facebook SK Nossegem

www.facebook.com/sknossegem

Twitter

@SK_Nossegem

E-mailadres algemeen

Info@sk-nossegem.be

E-mailadres jeugd

Jeugd@sk-nossegem.be

Terreinen SK Nossegem

Melsbroekstraat – 1930 Nossegem

INSCHRIJVINGEN
▪ Aansluiting KBVB
Aansluiting bij de KBVB gebeurt vanaf heden in principe digitaal. Hiervoor heb je je kids-ID nodig en een
gsm waarop je een sms kan ontvangen.
Meerdere malen voor het begin van het seizoen kan je je komen aansluiten. Wanneer je je tijdens het seizoen
wil aansluiten maak je best een afspraak met de jeugdcoördinator of secretaris.
Met betrekking tot de verzekering kunnen enkel jeugdspelers die aangesloten zijn en betaald hebben,
deelnemen aan (oefen)wedstrijden of trainingen. Gelieve hier rekening mee te houden.
Elk kind mag – vooraleer zich in te schrijven – 2 trainingen op proef meetrainen. Deze trainingen gebeuren
onder persoonlijke verantwoordelijkheid van de betrokken speler en/of zijn of haar ouders.
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REEKSEN EN TRAININGEN
▪ Reeksindeling
Reeks

Geboortejaar

Voetbalspeeltuin

2015-2016

U7

2014

U8

2013

U9

2012

U10

2011

U11

2010

Trainer

David

Jan & Tom

Meisjes mogen een categorie lager spelen

▪ Planning trainingen
Maandag

Dinsdag

Voetbal
Speeltuin*

Woensdag
18u00 - 19u00

U7

18u00 - 19u15

U8

18u00 - 19u15

U9

18u00 - 19u15

18u00 - 19u15

U10

18u00 - 19u15

18u00 - 19u15

U11

18u00 - 19u30

18u00 - 19u30

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag
10u00 -11u00

Trainingen starten in de week van ….. De competitie start 5 september 2020.
(*) vanaf november tem eind februari traint de voetbalspeeltuin in de sporthal van Sint-Stevens-Woluwe.
Trainingen en competitie ONDER VOORBEHOUD

Eventuele afgelastingen of wijzigingen vindt u terug op www.sknossegem.be
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LIDGELDEN
▪ Bedragen

Voetbalspeeltuin

Betaling voor 1 juli 2020
Reeds lid
Nieuwe leden
tot feb. 2021
€275

Reeks U7 – U8

€295

€325

€110

Reeks U9 – U17

€325

€355

€120

Betaling na 1 juli 2020
Reeds lid

Nieuwe aansluiting
Na feb. 2021
Zonder kledijpakket

€305

€95

e

2 , … gezinslid

€ 20 korting

+ € 30 (bij hernieuwing inschrijving, na desaffectatie, transfer of ontslag)
Bij niet betalen, is het verboden deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.

▪ Betalingsmoeilijkheden
Wij vinden het zeer belangrijk dat elk kind zijn/haar sport kan beoefenen. Heeft u problemen met de betaling
van het lidgeld, neem dan contact op met ombudsvrouw Stefanie De Mol en er wordt een oplossing gezocht in
onderling overleg.

▪ Aanwending
Toch even verduidelijken waar het lidgeld naar toe gaat:
▪ Kledijpakket
▪ Opleidingskost
▪ Wedstrijduitrusting (eigendom van de club)
▪ Aansluitingskosten voetbalbond
▪ Verzekerings- en scheidsrechters kosten
▪ Trainingsmateriaal en kosten trainers
▪ Onderhoud pleinen en gebouwen en nutsvoorzieningen
▪ Gratis toegang 1e ploegen
▪ Voorverkoopkaarten eetfestijnen
▪ Varia

▪ Zelf aan te kopen
▪
▪

Voetbalschoenen en scheenbeenbeschermers
Eventueel keeperhandschoenen

▪ Tussenkomst lidgeld
Na inschrijving bij SK Nossegem kan je een formulier bekomen via je mutualiteit of de gemeente Zaventem
(voor inwoners Groot-Zaventem en beperkt inkomen), waarmee je een gedeeltelijke teruggave kan
ontvangen van het betaalde lidgeld.
Alle formulieren vind je terug op de website (www.sknossegem.be) bij ‘info’. Het formulier, om te laten
invullen, bezorg je aan de GC, Robert De Mol.

6

ONGEVAL & BLESSURES
Loop je een blessure of ongeval op tijdens een training of wedstrijd en moet je hierdoor beroep doen op
medische verzorging? Dan zijn er enkele regels van toepassing.
Je vindt deze regelgeving en nuttige informatie, alsook het ongevallenformulier op de website
(www.sknossegem.be) via ‘informatie’.

ONTSLAG, TRANSFER & DESAFFECTATIE
▪ Ontslag decretale periode
Het ontslag is het verlaten van de club in de decretale periode van 1 april tot 30 april.
Dit kan zijn omdat je wil stoppen of naar een andere club wil gaan.
Het ontslag kan digitaal worden uitgevoerd, vanaf 1 april terug te vinden dit op www.sknossegem.be.
Ook schriftelijke kan het ontslag worden uitgevoerd, hiervoor moet je een roze formulier aan je club vragen.

▪ Transfer
Vanaf 1 mei, kan de speler slechts van club veranderen met toestemming van zijn huidige club. Dit moet
gebeuren met een zogenaamde "witte transfer". Deze overgangsmachtiging moet zowel door de
gerechtigde correspondent van de huidige club als de door de gerechtigde correspondent van nieuwe club
ondertekend worden. Bij hernieuwing inschrijving, na transfer wordt €30 bijgerekend bij het lidgeld.

▪ Desaffectatie
Van 1 september tot en met 30 juni heeft SK Nossegem het recht elk lid op eigen initiatief uit te schrijven.
Meestal gebeurd dit als het lid al geruime tijd niet meer komen trainen is, lange tijd niet aanwezig was of geen
lidgeld heeft betaald. Bij hernieuwing inschrijving, na desaffectatie wordt €30 bijgerekend bij het lidgeld.

Te laat of niet opzeggen, houdt in dat het lidmaatschap wordt gecontinueerd en het lidgeld dient betaald te
worden.

EXTRA SPORTIEVE ACTIVITEITEN
Jaarlijks organiseert onze club tal van leuke activiteiten!
Voor alle informatie kan je steeds terecht op de website (www.sknossegem.be).
Oktober 2020
31 oktober 2020
Maart 2021

Mosselfeest
Halloweentocht
Kippenfestijn
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OMBUDSDIENST
De club heeft een meldpunt voor persoonlijke problemen. Ombudsvrouw Stefanie De Mol heeft voor
iedereen een luisterend oor.
Deze taak omvat volgende afspraken:
▪ De ombudsvrouw vormt een aanspreekpunt voor de personen die met een extrasportieve, een sociale of een financiële vraag zitten, voor ieder aangesloten lid.
▪ De ombudsvrouw kan je bereiken op 0478 57 95 71 of Stefaniedemol@hotmail.com voor
een afspraak.
▪ Na de mensen aanhoort te hebben, wordt er van dit gesprek een (naamloos) verslag
opgemaakt, dat zal overgedragen worden naar het bestuur.
▪ Zij kan in dat verslag ook haar eigen advies formuleren en eventueel voorstellen doen naar
het zoeken van oplossingen voor het gestelde probleem.
▪ Vanuit het bestuur zal een (eventuele) oplossing overgemaakt worden naar
de ombudsvrouw. Zij brengt als vertrouwenspersoon deze oplossing(en) naar de
betrokken persoon.
▪ De ombudsvrouw staat niet in voor het nemen van sportieve beslissingen dewelke de
opleiding met zich mee brengt. Zij zal voor gelijk welke vraag met een sportieve inslag de
betrokken persoon doorverwijzen naar de sportief verantwoordelijken.
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CHARTER JEUGD – OUDERS
▪ Inleiding
Dit charter (of intern reglement) is opgesteld om iedereen in kennis te stellen van een aantal praktische
afspraken omtrent de (jeugd)werking van SK Nossegem.
.

▪ Algemeen
▪
▪

▪
▪

▪

Ouders en spelers applaudisseren voor knap spel van beide teams.
Tijdens trainingen en wedstrijden worden de kinderen aangemoedigd, maar de instructies
worden gegeven door de trainer. Uit tijdens wedstrijden of trainingen geen kritiek
tegenover de trainer maar bespreek deze met hem op een gepast tijdstip en zeker niet in
het bijzijn van de kinderen.
SK Nossegem ondertekende de Panathlon verklaring.
Elke speler en zijn ouders verbinden zich ertoe eventuele problemen via het
aanspreekpunt, de trainer, de jeugdcoördinator of lid van het bestuur bekend te maken.
Zij respecteren de integriteit van de club en laten zich niet verleiden om de club op een
negatieve manier voor te stellen.
Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties (bv. premie voor doelpunten)
wordt bij SK Nossegem niet toegepast. Voetbal is een collectieve sport.

▪ Gezondheid
▪

▪

Het gebruik van alcoholische dranken of elke vorm van drugs is ten strengste verboden
voor elke jeugdspeler op het complex van SK Nossegem en zodra zij onder toezicht staan
van de trainers bij uitwedstrijden.
Roken is eveneens voor de jeugdspelers verboden tijdens trainingen en matchen. Indien
het toch gebeurt, zullen de ouders hiervan op de hoogte worden gebracht.

▪ Houding
▪
▪
▪

Vertoon sportief en voorbeeldig gedrag tegenover uw eigen kind, zijn/haar ploegmaats,
tegenstrever of scheidsrechter.
We dulden geen agressieve, beledigende of schunnige taal op activiteiten van SK
Nossegem of op sociale media.
Overdreven agressie, ongecontroleerd geweld, vandalisme en diefstal kan niet en zal door
de trainer en bestuur gepast bestraft worden. Indien nodig kan de speler door het
bestuur, uitgeschreven worden.

▪ Kleding en materiaal
▪

▪
▪
▪
▪

Elke speler van U6 tot U17 krijgt een oefenbal. Deze ballen worden gebruikt op de training
en voor de wedstrijd opwarming. Als een speler zijn bal verliest of deze raakt defect,
gelieve onmiddellijk de trainer te verwittigen. Een bal oppompen mag enkel door een
medewerker van de club gebeuren.
De voetbalschoenen dienen steeds gekuist te zijn, en de oefenkledij in een reine staat, de
trainer zal dit controleren.
Elke speler draagt zijn beenbeschermers bij trainingen en matchen. Een regenjas is een
verplicht item in de sportzak. De trainer kan ook vragen om loopschoenen te voorzien.
Bij uitwedstrijden wordt de uitgangstraining gedragen.
De ouders worden verzocht aangepaste kledij aan de weersomstandigheden mee te
geven.
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▪
▪
▪
▪

Douchen na training en match zijn verplicht voor elke speler. Gsm’s staan uit in de
kleedkamer.
Voetbalschoenen worden gereinigd aan de borstels buiten. Niet in de gang, kleedruimte of
douche.
De kantine is verboden te betreden met voetbalschoenen.
Met ballen wordt enkel gespeeld op het veld. NIET in kantine, kleedruimte of
bezoekerszone.

▪ Praktische richtlijnen
▪
▪
▪

▪
▪

Ouders worden om organisatorische redenen niet toegelaten in de kleedkamers vanaf U9.
Alle ouders bevinden zich steeds achter de omheining tijdens de activiteiten van hun kind.
De spelers vertrekken gezamenlijk naar het oefenveld. Na de training komen ze
gegroepeerd naar de kleedkamer terug en gaan zich douchen. Na het douchen worden 2
spelers (vanaf U13) aangeduid om de kleedkamer op te kuisen.
Voor de veiligheid van onze jeugd, vragen wij de ouders om hun kinderen af te halen
in/aan de kantine en dit ten laatste 15 minuten na het einde van de training of wedstrijd.
Vanaf U13 dienen de spelers in het bezit te zijn van een geldige identiteitskaart om te
kunnen deelnemen aan competitiematchen en tornooien. De speler die deze vergeet, kan
niet opgesteld worden.

Update: 7 maart 2019
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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.

Stiptheid en vervoer
▪
▪
▪
▪

De speler is steeds op het afgesproken uur aanwezig.
Als de speler niet (tijdig) aanwezig kunnen zijn, dan verwittigen ze 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
▪
▪
▪
▪
▪

Wedstrijdkledij 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 (deze krijg je in je kledijpakket).
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. Niet leden hebben wel het recht om 2 trainingen mee te doen 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.

▪ 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: 1 juli 2019
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