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INLEIDING

ZVC VILVOORDE is blij dat u voor onze club heeft gekozen en wij danken u voor het
vertrouwen dat u in ons stelt.
vzw

ZVC VILVOORDE wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en
zich verder kunnen ontwikkelen.
vzw

Normen en waarden bij de beoefening van de zaalvoetbalsport vinden we belangrijk. vzw
ZVC VILVOORDE wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers,
en ouders/verzorgers op dit vlak. vzw ZVC VILVOORDE moet een ontmoetingsplaats zijn en
blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen zaalvoetballen. Dit
vraagt om duidelijke gedragsregels. De jeugdclub heeft gedragsregels opgesteld die hierbij
kunnen helpen.
Het bestuur draagt de gedragscode actief uit. Voornamelijk al de trainers, begeleiders en
ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft
het uitdragen en bewaken van deze gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen
sancties volgen.
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ALGEMEEN

De gedragscode geldt voor alle leden. Voor iedereen geldend zijn de algemene
gedragsregels opgesteld (dus voor leden, bezoekers en jeugd) en per doelgroep (spelers,
trainers, begeleiders, ouders) zijn specifieke gedragsregels opgesteld.
Het zijn namelijk wederzijdse afspraken.
De specifieke gedragsregels voor de jeugd zijn ook van toepassing op de senioren.

Doelstelling
ZVC VILVOORDE wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk
laten zaalvoetballen.

vzw

Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven
is om alle jeugdspelers op een dusdanig niveau aan de oefensessies en de competitie te
laten deelnemen dat deze voldoende uitdaging biedt om beter te gaan zaalvoetballen.
Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we
bewerkstelligen dat vzw ZVC VILVOORDE een vereniging is om trots op te zijn.
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Over wie gaat het?
Iedereen die lid is of lid wil worden bij vzw ZVC VILVOORDE moet van de gedragscode op
de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders op de hoogte dienen te
zijn van de gedragscode. De gedragscode wordt door iedereen bij vzw ZVC VILVOORDE
uitgedragen en nageleefd. We kunnen en durven elkaar hierop aanspreken.

Waarover gaat het?
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over leefregels. Het gaat over wat we
normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst
proberen we duidelijk te krijgen wat de leefregels zijn.
Daarna spreken we met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is
niet normaal). Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, leiders, ouders) zich niet aan
de regels van de gedragscode houden?
We nemen dan maatregelen, we noemen dit sancties.

3

ALGEMENE GEDRAGSREGELS

ZVC VILVOORDE vraagt uitdrukkelijk aandacht voor normen en waarden tijdens en na
de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgen een aantal algemene regels die zowel
op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing
zijn.

vzw

Wat zijn onze uitgangspunten?
Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent.
Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.
•
•
•
•
•

•
•
•

We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
We hebben respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
Sport is voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers. De betrachting moet zijn dat alle
jeugdspelers van vzw ZVC VILVOORDE 50% van de totale speeltijd kunnen
deelnemen, uiteraard rekening houdend met persoonlijke evolutie van de speler,
schorsingen, kwetsuren of afwezigheden.
Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.
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Op en rondom het sportief complex
Het sportcomplex is van ons allemaal. We zijn met z'n allen medeverantwoordelijk. Wees er
zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. Ga je buiten zitten,
dan is dat geen probleem, maar breng het dan zelf even terug.
Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op de tafels.
Er wordt niet gegeten in de sportzaal of in de kleedkamers.
Het speelveld is geen oversteekplaats, maar is er om op te zaalvoetballen. Loop
dus om het speelveld heen als je naar de andere kant moet.
Blijf achter de voorzien hekken / reclameborden tijdens een zaalvoetbalwedstrijd.
Met uitzondering van indoor voetbalschoenen zijn alle andere schoenen niet
toegestaan in de sportzaal.
Fietsen en bromfietsen worden aan de daarvoor bestemde rekken geplaatst.
Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
De toegangen naar het complex in het belang van de veiligheid vrijhouden.
Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.
We respecteren de eigendom van onze buren en vernielen niets.

We tolereren geen teksten, symbolen, discussies, gebaren en onbetamelijke uitlatingen die
aanleiding geven tot racisme, xenofobie, provocatie en discriminatie.
Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken en kan hiervoor
gesanctioneerd worden.
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ONS JEUGDTEAM

Aan het hoofd van onze sportieve werking naar de jeugd toe staat een jeugdcoördinator.
Deze persoon/team zorgt voor de algemene coördinatie van de jeugdwerking op sportief
gebied. We wensen zo de kwaliteit van onze jeugdopleiding te waarborgen en/of te
verbeteren.
Het zijn zij die de sportieve visie van onze club moeten overbrengen aan onze trainers,
spelers, … om zo doorstroming te waarborgen.

5

GEDRAGSREGELS EN PRAKTISCHE AFSPRAKEN VOOR DE
SPELERS
Trainingen

Alle trainingen gaan door in de Sport- en Cultuurcentrum .K gelegen aan de Streekbaan
189 A te Vilvoorde (Koningslo) tenzij bij voorafgaande en uitdrukkelijke afmelding van de
trainer.
Wij vragen aan iedere speler om tijdig op de training aanwezig te zijn (30 minuten vóór
aanvang).
vzw

ZVC VILVOORDE zorgt voor het nodige oefenmateriaal ter plaatse in de sporthal.
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De trainingen voor U11A (9-10 jarigen): elke zaterdagnamiddag tss 13u30 – 15u00.
De trainingen voor U13A (11-12 jarigen): elke zaterdagnamiddag tss 13u30 – 15u00.
De trainingen voor U13E1+E2(11-12 jarigen): elke zondagnamiddag tss 17u30 –
19u30.
De trainingen voor U15A (13-14 jarigen): elke zaterdagnamiddag tss 15u00 – 16u15.
De trainingen voor U17A (15-16 jarigen): elke zaterdagnamiddag tss 16u15 – 17u30.
De trainingen voor U19A (17-18 jarigen): elke zaterdagnamiddag tss 16u15 – 17u30.
De trainingen voor Herenploegen (2P+VC) (19 jarigen en ouder): elke
woensdagavond tss 21u00 – 23u00.
Trainingsperiodes kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd. Iedereen dient tijdig en
regelmatig de kalender op de website te raadplegen.

STEEDS MEE TE BRENGEN BASISUITRUSTING DOOR DE
JEUGDSPELERS
•
•
•
•
•
•

Zaalvoetbalschoenen (indoorschoenen), kousen en broek
Eventueel scheenbeschermers
Wasgerief, badslippers. Om voetschimmel (atleetvoet) te vermijden wordt het dragen
van badslippers tijdens het douchen sterk aangeraden.
Aangepaste sportkledij (Vest en/of trainingspak met clublogo, reserve T-shirt, …)
Proper ondergoed – Eventueel reserveveters
De kledingstukken naamtekenen.

Voor de trainingen kan de speler, buiten de trainings t-shirts van ZVC VILVOORDE, de kledij
vrij bepalen. Draag wel altijd sportkledij! Elke verplaatsing voor de club dient altijd te
gebeuren met trainingspak van de club en/of vest van de club alsook met de sportzak van
de club waarop logo en kleuren staan.
Indien je niet aanwezig kan zijn op een training of wedstrijd dan verwittig je tijdig je trainer.
Voor onze keepers wordt er getracht afzonderlijke keeperstrainingen te organiseren.

Wedstrijden
Alle thuiswedstrijden gaan door in de Sport- en Cultuurcentrum .K gelegen aan de
Streekbaan 189 A te Vilvoorde (Koningslo) tenzij bij voorafgaande en uitdrukkelijke afmelding
van de club of zaalvoetbalbond.
Competitiewedstrijden (thuis/tornooivorm) U11: zondagnamiddag tss 14u00 –
17u00.
Competitiewedstrijden (thuis/om de 14 dagen) U13: zondagnamiddag tss
14u00 – 15u00.
Competitiewedstrijden (thuis) U15: zondagnamiddag tss 15u00 – 16u00.
Competitiewedstrijden (thuis) U17: zondagnamiddag tss 16u00 – 17u00.
Competitiewedstrijden (thuis/tornooivorm) U19: zondagnamiddag tss 14u00 –
17u00.
Competitiewedstrijden (thuis) 2de Herenploeg (2P): maandagavond tss
20u00 – 21u30.
Competitiewedstrijden (thuis) 1ste Herenploeg (VC): maandagavond tss
21u30 – 23u00.
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Bij thuiswedstrijden zijn we aanwezig in de aangeduide kleedkamer op het afgesproken uur.
Bij uitwedstrijden zijn we stipt aanwezig op het afgesproken uur aan het afgesproken
verzamelpunt.
Indien je omwille van bepaalde omstandigheden niet in staat bent om op het afgesproken uur
aanwezig te zijn, dan verwittig je tijdig je trainer of afgevaardigde.
Niet verwittigen getuigt van weinig respect, kan worden geïnterpreteerd als onverantwoord en
kan aanleiding geven tot niet deelname aan wedstrijden of tornooien.
Elke speler is verplicht zijn bondsidentiteitskaart of zijn gewone identiteitskaart bij elke
wedstrijd mee te brengen. Zonder deze kaart mag hij niet spelen.
Na de wedstrijd of training nemen de spelers een douche. Douchen is (ook al omwille van de
hygiëne) verplicht na elke wedstrijd en/of training.

Uitrusting
Elke speler is verplicht om in clubkledij aanwezig te zijn bij elke activiteit van de club. Een
speler die niet in reglementaire clubkledij opdaagt, loopt het risico uitgesloten te
worden van training, wedstrijd of activiteit.
Zorg ervoor dat je zaalvoetbalschoenen voor het begin van een training of wedstrijd steeds
proper zijn.
Draag zorg voor de door de club of ouders ter beschikking gestelde kledij.
Breng een merkteken of uw naam aan in uw persoonlijke kledij.
Voorzie kledij voor alle weersomstandigheden (clubtrainingspak, clubregenvest).
Eventueel scheenbescherming, voetbalkousen, broekje, douchegerief, …

Accommodatie en materiaal
Er wordt niet met de bal gespeeld in de kleedkamers, gangen of cafetaria, ook niet
gebotst.
De spelers begeven zich zonder uitdrukkelijke toestemming niet op het veld, in de
bergruimtes of in een andere ruimte dan de aan de ploeg toegewezen kleedkamer.
Wij rekenen erop dat de kleedkamers op een normale manier gebruikt worden. Dat houdt
ook in dat iedere ploeg de gebruikte kleedkamer proper en opgeruimd achterlaat.
Laat de douche niet onnodig lopen.
Alle doelen en trainingsaccessoires moeten na iedere training terug op hun oorspronkelijke
plaats opgesteld worden.
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Gedrag
Wij verwachten dat je beleefd bent tegenover trainers, begeleiders, scheidsrechters, medeen tegenspelers, ouders, … Zowel op als naast het veld. Denk aan uw taalgebruik.
Toon een sportieve inzet en doorzetting.
Heb respect voor je medespelers, moedig mekaar aan, werk mee aan de teamgeest.
Volg de richtlijnen van je trainer en/of jeugdcoördinator.
Beschouw de kritische benadering van de trainer en/of jeugdcoördinator als een leermoment.
Durf uitkomen voor je mening maar doe dit op een aanvaardbare manier en op een
aanvaardbare plaats, dus niet vanop het veld of in de kantine.
Geef na de wedstrijd steeds je tegenspelers en de scheidsrechter(s) een hand, ook al hebben
zij het volgens jou niet altijd bij het rechte eind gehad.
Een handdruk na een overtreding is een uiting van respect.
Kettings, horloge, ringen, GSM, iPad … zijn taboe tijdens de training en/of wedstrijd. De club
is in geen enkel geval verantwoordelijk voor diefstal of schade.
Speel met je shirt in je broek en opgetrokken kousen. Een eventuele spanbroek moet
dezelfde kleur hebben als je voetbalbroekje.
Trap nooit naar het doel als je niet opgewarmd bent tijdens een wedstrijd en/of training.
Als er een probleem is, aarzel dan niet om dit te bespreken met je trainer. Kan je dit niet kwijt
aan hem dan ben je altijd welkom bij iemand van het bestuur. Blijf zeker niet rondlopen met
uw ongenoegen!

6

TAKEN VAN ONZE PLOEGAFGEVAARDIGDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Is verantwoordelijk voor al het niet-sportieve rondom de ploeg. Laat de
problematiek van de spelers over aan de trainer en jeugdcoördinator.
De ploegverantwoordelijke heeft een voorbeeldfunctie. Toon je sportieve gedrag
tegenover tegenstander en de scheidsrechter. Geef het sportief gedrag mee aan je
spelers.
Is steeds VÓÓR het afgesproken uur aanwezig.
Zorgt voor de opvang van de scheidsrechter en voorziet hem van een drankje.
Betaalt de vergoeding van de scheidsrechter VÓÓR de wedstrijd.
Vult het scheidsrechters blad in en geeft na de wedstrijd het derde luik aan de
tegenpartij.
Haalt de bonnetjes af in kantine en deelt ze uit aan de spelers.
Verdeelt de briefwisseling naar ouders en/of spelers.
Ontvangt de spelers van de tegenpartij en maakt hun wegwijs naar hun kleedkamer.
Voorziet de tegenpartij van drinken (2 flessen water per ploeg).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begeleid de afgevaardigde van de tegenpartij naar de ontvangstruimte voor het
invullen van het scheidsrechter blad en bied hem/haar ook iets te drinken aan.
Zorgt ervoor dat alles ordelijk verloopt in de kleedkamers. Indien er meerdere teams
in één kleedkamer zitten, de spelers groeperen.
Is de verantwoordelijke voor de kledij van de ploeg.
Opwarmingsballen bijhouden.
Verzamelt voor de wedstrijd de waardevolle voorwerpen van de spelers en zorgt
ervoor dat de kleedkamers tijdens de wedstrijd op slot zijn. (indien mogelijk)
Is tijdens de wedstrijd verantwoordelijk voor de orde langs het terrein.
Ziet erop toe dat alle spelers na de wedstrijd douchen.
Zorgt er samen met de trainer voor dat de kleedkamer na de wedstrijd proper worden
achtergelaten. Brengt de spelers verantwoordelijkheid bij voor orde en netheid.
Zorgt voor begeleiding van een speler bij zware kwetsuren (formulier “aangifte
ongeval”).
Vertegenwoordigt de club en ziet erop toe dat het vervoer voor wedstrijden op
verplaatsing goed geregeld is en dit op een veilige manier (snelheid, alcohol,…).
Werkt mee aan een aangename teamsfeer zowel bij spelers als bij ouders.
Heeft oog voor de administratieve taken.
Steek een handje toe tijdens verschillende randactiviteiten in de club.

Kom eens kijken, supporteren voor de eerste ploeg, laat de verschillende clubactiviteiten niet
zomaar aan u voorbijgaan.
Stimuleert de ploeg, de ouders en supporters om deel te nemen aan de clubactiviteiten.
De namen en contactgegevens van de verschillende trainers en afgevaardigden kan je op
elk moment terug vinden op onze website: www.zvcvilvoorde.be

7

GEDRAG VOOR DE JEUGDTRAINERS EN -BEGELEIDERS
•
•
•
•
•
•
•
•

Tijdig aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen.
De trainer heeft op elk moment op EN naast het veld een voorbeeldfunctie. Toon
je sportieve gedrag tegenover tegenstander en de scheidsrechter. Geef het
sportief gedrag mee aan je spelers.
Na afloop van de match tegenstander en scheidsrechter bedanken. Laat ook je
spelers tegenstander en scheidsrechter een hand geven.
Ook na de wedstrijd houd je toezicht op je spelers. Controleer of ze kleedkamers
netjes achterlaten. Breng je spelers verantwoordelijkheid bij voor orde en netheid.
Is sportief verantwoordelijk voor de zijn toegewezen ploeg. Traint en coacht
volgens het opleidingsplan.
Is het eerste aanspreekpunt voor zijn jeugdploeg.
Geeft op een positieve manier leiding aan zijn team tijdens de trainingen en
wedstrijden.
Brengt zijn spelers bij de start van het nieuwe seizoen tijdig en persoonlijk op de
hoogte van dag en uur van aanvang van de trainingen. En maak goede afspraken
met je ploeg.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Maak afspraken met spelers en ouders omtrent omkleden voor en na de trainingen
en de wedstrijden. In principe mogen er géén ouders in de kleedkamer komen
voor, tijdens en na de wedstrijden.
Indien je als trainer niet aanwezig kan zijn op een training of wedstrijd, verwittig
dan tijdig de club.
Neemt nota van de afmeldingen en overlegt met de club en/of de trainers over
eventuele doorschuivingen.
Maak na iedere training ook een zelfevaluatie. Wat ging er goed, wat ging er
minder goed. Pas je trainingen aan, vraag raad bij collega-trainers of club.
Is aanwezig op de trainersvergaderingen.
Ziet er samen met zijn afgevaardigde op toe dat het gebruikte materiaal terug op
zijn plaats komt.
Onderhoud contacten met het clubbestuur, afgevaardigde, ouders, spelers en
gekwetste spelers.
Zorgt ervoor dat de spelers zich door middel van trainingen kunnen ontwikkelen op
technisch, tactisch en fysisch gebied en met plezier zaalvoetballen.
Werkt mee aan een goede ploeggeest en geeft positieve feedback na de wedstrijd.
Steekt een handje toe tijdens de verschillende randactiviteiten van de club. Kom
eens kijken, supporteren voor de eerste ploeg, laat de verschillende
clubactiviteiten niet zomaar aan zich voorbijgaan.
Stimuleer je spelers, ouders en supporters om deel te nemen aan randactiviteiten
georganiseerd door de club.

WOORDJE AAN EN GEDRAGSREGELS VOOR DE OUDERS VAN
DE JEUGDSPELERS

Uw zoon/dochter is lid van onze club en daar zijn wij heel blij mee. Onze clubmedewerkers
staan klaar om uw zoon/dochter op een verantwoorde en sportieve manier te begeleiden
tijdens de trainingen en wedstrijden.
Om de toekomst van onze club te verzekeren hebben wij de intentie om een goed en
waardevolle jeugdwerking uit te bouwen. Dit kan echter alleen maar slagen indien alle
ouders mee aan deze kar trekken.
•

Breng een merkteken of naam aan in de persoonlijke clubkledij van uw kind.
Van onze spelers verwachten wij dat ze zich sportief gedragen op en naast het veld.
Het is dan ook heel normaal dat wij dat ook van jullie verwachten. Heb respect voor
ieder op en rond het zaalvoetbalveld.
•
Moedig uw ploeg op een sportieve manier aan. Help je kinderen vertrouwen te
krijgen.
•
Gedraag je tegenover de tegenstander, de scheidsrechter (zelfs wanneer je vindt dat
zijn beslissing fout is).
•
Toegang tot de neutrale zone is steeds verboden, ook bij wedstrijden voor de
allerkleinsten.
•
De kleedkamer is enkel toegankelijk voor trainers, afgevaardigden en
verantwoordelijken.
•
Géén inmenging in de opstelling, speelwijze en andere beslissingen van de trainer.
Het is de trainer of de club die beslist welke positie de spelers bekleden.
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•
•

Houd steeds voor ogen: sportieve mislukkingen zijn nooit persoonlijke mislukkingen.
Help bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd of toernooi op een
reglementaire manier.

Het is natuurlijk best mogelijk dat u het niet eens bent met bepaalde zaken en/of
beslissingen binnen onze vereniging.
Bespreek dit in alle rust met de betrokken persoon of clubbestuur.
Voetbal is een spel maar helaas vinden sommige ouders al te snel dat hun kind de nieuwe
wereldster moet worden. Het enige wat kinderen willen is plezier maken.
Een spelertje zei ooit: “Wat mij het meeste ergert is dat mijn ouders alles zo serieus nemen.
Ze doen net alsof het om school gaat.”
Zoals u zal merken organiseert onze club allerlei randactiviteiten. Uw inbreng door uw
aanwezigheid, uw hulp, uw ideeën, zijn dan ook van harte welkom. Vergeet niet dat een
vereniging valt of staat met de inzet van vrijwilligers.
Probeer zeker aanwezig te zijn bij de match van uw zoon/dochter. Kom eens kijken,
supporteren voor de 1ste ploeg. Laat de verschillende clubactiviteiten niet zomaar aan u
voorbijgaan…
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ALCOHOL, TABAK EN DRUGS

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het
voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen,
dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:
•
•
•
•

10

Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate.
Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een
slecht voorbeeld is voor de kinderen.
Het is ten strengste verboden te roken op het veld of in de kleedkamers.
Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct
leiden tot een veld/complex verbod.
Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van
wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.

SANCTIES

Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door vzw ZVC VILVOORDE.
Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen.
Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast.
Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende taakstraffen die overeenkomen met
het geconstateerde gedrag.
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Er wordt verwacht van alle clubleden dat zij zich deftig gedragen tegenover trainers,
afgevaardigden, helpers, bestuur, scheidsrechters, medespelers, tegenstanders en
supporters. Fair-Play wordt hoog in het vaandel gedragen door de club.
We dulden geen grofheden en zullen onmiddellijk optreden indien het imago van de club of
het plezier van onze spelers dreigt geschaad te worden.
Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de
zaalvoetbalfederatie. Aan iedere verstrekte rode kaart of gele kaart verbindt de
zaalvoetbalfederatie een geldboete en (eventueel) een schorsing.
Gele en rode kaarten wegens negatieve kritiek (op spelers, spelleiding, supporters of
verantwoordelijken) of wegens onsportief gedrag (natrappen, vechtpartijen…) worden
bestraft. De straf wordt bepaald door de trainer in overleg met het bestuur.
De boetes uitgesproken door de V.Z.V.B worden ten laste gelegd van de speler of zijn
ouders.
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VERZEKERING SPORTONGEVALLEN

Al onze aangesloten leden zijn verzekerd tegen sportongevallen bij Ethias onder het
Polisnummer: 45.382.098.
Deze verzekering dekt echter slechts het strikt
ongevallenverzekering is daarom eventueel een optie.

noodzakelijke.

Een

eigen

Indien een speler een ongeval oploopt tijdens een wedstrijd of training waarvoor de
tussenkomst van een dokter vereist is, dient als volgt gehandeld:
1. Vraag aan je trainer of medewerker van de club een aangifteformulier, en laat het door
de geraadpleegde arts invullen.
2. Uw gegevens i.v.m. uw ziekenfonds volledig invullen in de overeenkomende vakjes
onder punt [B] of een klevertje van de mutualiteit opkleven.
3. Bij bezoek aan de geneesheer, dient deze het derde blad punt [C] Geneeskundig
getuigschrift, volledig in te vullen
4. Dit medisch getuigschrift onmiddellijk bezorgen aan de club.
5. Na enkele dagen ontvang je een gekleurd formulier “Geneeskundig getuigschrift van
herstel en werkhervatting”.
6. Zodra de speler oordeelt genezen te zijn, laat hij dit formulier door de dokter invullen.
Wie vroeger begint te spelen dan door de dokter voorziene datum speelt op eigen
risico en is niet verzekert.
7. U gaat naar het ziekenfonds met alle door u betaalde rekeningen en vraagt er een
afrekening voor een sportongeval.
8. Deze afrekening moet u samen met en het gekleurde formulier bezorgen aan de club.
9. De uitbetaling van de bedragen waarop u volgens de verzekering recht hebt, zal
gebeuren door de club.
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LIDGELDEN

Het basis lidgeld wordt jaarlijks vastgelegd door het bestuur van de club. vzw ZVC
VILVOORDE is overeengekomen met de gemeente Vilvoorde om ouders met kinderen die
recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit, de kans te bieden zich
aan te sluiten bij vzw ZVC VILVOORDE mits het voorleggen van een geldige Vilvoordse
vrijetijdspas (VTP).
In het lidgeld zijn inbegrepen:
•
•
•
•

Kosten huur sportaccommodatie Hazeweide
Kosten vrijwilligers Trainers/Coaches
Spelersuitrusting voor wedstrijden en het onderhoud ervan
Competitiekosten club:
◦ Waarborg
◦ Clublidgeld Zaalvoetbalfederatie VZVB
◦ Licentierecht
◦ Scheidsrechters VZVB (heen en terug)
◦ Niet actieve leden (lidmaatschappen)
◦ Licentieformulieren
◦ Organiek Reglement (OR)
◦ Spelreglement & Kaft OR
◦ Inschrijving van de ploegen in de Competitie Jeugdcup
◦ Sportverzekering ETHIAS Club

In het lidgeld zijn niet inbegrepen:
•
•
•
•

Clubkledij (2 T-shirts, volledige training, regenjacket, vest en sportzak merk LEGEA)
Kosten bijkomende activiteiten (toernooien, enz.)
Verplaatsingen naar uitwedstrijden
Stageperiodes (binnen- en/of buitenland)

De betaling van het lidgeld voor leden zonder VTP kan in twee afbetalingen gebeuren. Een
eerste voorschot (70 € (seizoen 2021-2022)) onmiddellijk bij inschrijving of verlenging
en vervolgens een tweede betaling van het resterende te betalen lidgeld (70 € (seizoen
2021-2022)) in de loop van de maand december van het lopende seizoen. De betaling
van het lidgeld (40 €) voor leden met VTP dient onmiddellijk bij inschrijving te gebeuren.
Een inschrijving betekent automatisch de betaling van het volledige lidgeld. Het afwezig zijn
of ziek vallen in de loop van het seizoen betekent in géén geval het recht op enige vorm van
retentierecht of korting.
Alle betalingen dienen te gebeuren op de bankrekeningnummer: BE98 6511 6063 1093 van
vzw ZVC Vilvoorde. Vermeld steeds bij elke betaling de naam en voornaam van het kind
en geboortedatum.
Ouders van jeugdspelers die hun lidgeld binnen de gestelde termijn niet betaald hebben,
beletten hun kind te spelen zolang zij het lidgeld niet betaald hebben.

RIO ZVC VILVOORDE – v1

16/05/2020

13 van 19

REGLEMENT INTERNE ORDE
13

VERKLARING AANGESLOTEN LID

Elk lid van de club (speler, trainer, afgevaardigde of helper), alsook ouders en supporters
en iedereen die op de club komt, verklaart kennis te hebben genomen van en zonder
voorbehoud in te stemmen met het reglement van de zaalvoetbalfederatie waarbij de club
zal aansluiten of is aangesloten en onderhavig reglement of welk reglement dan ook van vzw
ZVC VILVOORDE. Deze reglementen zijn allen te consulteren op de website van voormelde
organisaties.

14

STUDIE EN VOETBALBELEID

De studie heeft altijd voorrang op het zaalvoetbal. Indien een speler verstek moet geven
door schoolverplichtingen, dient dit tijdig gemeld te worden aan de trainer of clubbestuur en
zal daar steeds begrip voor getoond worden.
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PRIVACY-VERKLARING

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Jeugd Sportclub vzw ZVC VILVOORDE –
Hendrik I-lei 228/4/1 te 1800 VILVOORDE, voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten
op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en voor direct marketing
(om u op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd
belang om sport aan te bieden.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat
het ons dat mede te delen op info@zvcvilvoorde.be . Via dat adres kan u ook altijd vragen
welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over
te dragen.
Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van
persoonsgegevens vindt u op www.zvcvilvoorde.be .
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CONTACT GEGEVENS

ZVC VILVOORDE vzw
Maatschappelijke Zetel: Hendrik-I lei 228/4/1 - 1800 Vilvoorde
Ondernemingsnummer: 0750.839.980
RPR: Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel
E-mail: secretariaat@zvcvilvoorde.be
Website: www.zvcvilvoorde.be
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