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Huishoudelijk reglement Herleving Sportief Sint-Pauwels 
  

 

1. Inleiding 

Herleving Sportief Sint-Pauwels wil er toe bijdragen dat de leden met plezier kunnen voetballen. 

Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport zijn belangrijk. Herleving Sportief Sint-

Pauwels wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en 

ouders/verzorgers op dit vlak. 

Herleving Sportief Sint-Pauwels moet een ontmoetingsplaats zijn en waar sporters, supporters, ouders, 

begeleiders, trainers en bestuurders gezamenlijk met plezier en voldoening voetbal kunnen beoefenen 

of ervan genieten. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. De club heeft daartoe deze gedragsregels 

opgesteld. 

Het bestuur draagt de gedragscode actief uit. 

De trainers, begeleiders, trainers en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid 

en voorbeeldfunctie bij het uitdragen en bewaken van gedragsregels. 

Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen waarover de raad van bestuur met gewone 

meerderheid kan beslissen. 

 

2. Algemeen 

De gedragscode geldt voor alle leden. 

De algemene gedragsregels gelden voor iedereen (leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd). 

De specifieke gedragsregels gelden per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, 

ouders/verzorgers). 

 

3. Wie is gebonden door het huishoudelijk reglement? 

Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / leider / vrijwilliger bij Herleving Sportief Sint-

Pauwels actief wil zijn, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien 

dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. 

De gedragscode moet door iedereen bij Herleving Sportief Sint-Pauwels worden uitgedragen en 

nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. 
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4. Algemene gedragsregels 

Herleving Sportief Sint-Pauwels vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden tijdens en na 

de beoefening van de voetbalsport evenals bij de organisatie binnen de club. 

Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het 

betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn. 

 

Uitgangspunten 

Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder 

samenspel en zonder tegenstander geen voetbal. 

 

T.E.A.M.  TOGETHER EVERYONE ACHIEVES MORE 

• We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander. 

• We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn. 

• We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt. 

 

Sportcomplex  

Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. 

 

Gebruikers (spelers, trainers, begeleiders) respecteren volgende punten: 

• Wie rommel maakt ruimt die zelf op. 

De trainers en afgevaardigden zijn de eindverantwoordelijken voor het opruimen van de kleedkamers 

en de terreinen (zowel bij trainingen, thuiswedstrijden en op verplaatsing) en het terugplaatsen van de 

doelen na de training. Bij herhaalde inbreuk kan een waarborgsom op de onkostenvergoeding worden 

ingehouden als garantie voor de goede naleving. 

• Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. 

• Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, niet op tafels. 

• Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn er om op te voetballen. Loop om het veld heen als je 

naar de andere kant moet. 

• Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd. 

• Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine. 

• Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken geplaatst. 

• Auto's worden geparkeerd op de daarvoor bedoelde parkeerplaatsen. 

• De toegangen naar de velden worden in het belang van de veiligheid vrijgehouden. 

• Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.(zone 30) 

 

Bovendien geldt voor alle leden van de VZW Herleving Sportief Sint-Pauwels en alle spelers: 

1. Zich te onthouden van commentaar en gedrag waarmee ze Herleving Sportief Sint-Pauwels naar 

de buitenwereld toe in een slecht daglicht stellen. 

2. Dat ze verondersteld worden in de mate van het mogelijke deel te nemen aan evenementen 

georganiseerd door de VZW Herleving Sportief Sint-Pauwels voor fondsenwerving. Deze 
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fondsenwerving gebeurt om spelers in optimale omstandigheden te laten voetballen. Het getuigt 

van een minimum aan respect dat ze actief bijdragen aan het welslagen. 

 

5. Gedragsregels voor de spelers 

a° Gedragsregels voor alle spelers 

Elke speler: 

• Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het 

veld. 

• Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider als 

niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen. 

• Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig. 

• Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig. 

• Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van Herleving Sportief Sint-Pauwels. Dit geldt eveneens voor 

gekwetsten en geschorsten. Draagt zowel op training, als tijdens wedstrijden steeds 

scheenbeschermers. 

• Heeft respect voor de tegenstander, de scheidsrechters en het publiek. 

• Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar 

niet mee eens. 

• Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers. 

• Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te 

gaan. 

• Dient na training en wedstrijd te douchen. 

• Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer. Deponeert afval in de daartoe 

voorziene vuilnisbakken. 

• Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan. 

• Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of 

begeleider. 

• Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training. 

Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer 

of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen. 

 

b° Bijkomende gedragsregels voor spelers uit de kern van het eerste elftal en beloften 

Het is voor een speler uit de kern van het eerste elftal verboden buiten Herleving Sportief Sint-Pauwels 

voetbal te spelen of risicosporten uit te oefenen en dit zowel tijdens de voorbereiding op als tijdens het 

voetbalseizoen. 

Elke speler uit de kern van het eerste elftal dient het ganse seizoen beschikbaar te zijn, zelfs op 

eventuele inhaalspeeldagen, behoudens overmacht. Vakantie wordt niet beschouwd als overmacht. 

Iedere speler is verplicht:  
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1/ Tijdens de maanden september tot december, 1 zaterdagvoormiddag aanwezig te zijn voor het 

leiden van jeugdwedstrijden: één wedstrijd om 10u en één wedstrijd om 11u30.  

Alle spelers dienen tegen 15 augustus een datum door te geven aan Marc Van Britsom waarop hij 

aanwezig zal zijn.  

Deze lijst wordt eind augustus in de kantine opgehangen zodat iedereen kan zien wanneer hij zijn 

scheidsrechterstaak moet volbrengen.  

2/Tijdens de maanden januari tot april moet de speler 1 zaterdagvoormiddag aanwezig zijn voor het 

leiden van jeugdwedstrijden: één wedstrijd om 10u en één wedstrijd om 11u30.  

Alle spelers dienen tegen 15 december een datum door te geven aan de trainer waarop hij aanwezig 

zal zijn.  

Deze lijst wordt eind december in de kantine opgehangen zodat iedereen kan zien wanneer hij zijn 

scheidsrechterstaak moet volbrengen  

3/ Iedere speler dient eenmaal aanwezig (9 tot 14u of van 13 tot 18u) te zijn op een jeugdtornooi als 

helpende hand. De tornooidagen zullen tijdig kenbaar gemaakt worden. 

4/ Sancties: De speler die verzaakt aan deze verplichtingen verliest 2 winstpremies per keer hij niet 

aanwezig was. De compensatie van de gele en rode kaarten gelden niet als vrijwilligerstaken. 

 

6. Gedragsregels voor de begeleider 

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de begeleider van toepassing. 

De begeleider: 

• Heeft een voorbeeldfunctie voor het team. 

• Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders. 

• Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden. 

• Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter. 

• Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden. 

• Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis. 

• Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak). 

• Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden. 

• Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier. 

Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze: 

• Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het begeleiden van een team. 

• Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen organiseert als er geen 

wedstrijd meer wordt gespeeld. 

• Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel uit als thuis. 

• Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt. 

• Deel neemt aan de begeleidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de 

vereniging worden georganiseerd. 

• De teamkleding bewaakt. 

• Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers. 
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• Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of 

vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de 

ouders/verzorgers ingelicht. 

 

7. Gedragsregels voor de trainer 

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing. 

De trainer: 

• Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders. 

• Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden. 

• Brengt spelers passie bij voor het spel. 

• Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pilonnen, doelen, etc.). 

• Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen. 

• Bepaalt de opstelling van het team. 

Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze: 

• Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het trainen van een team. 

• Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen organiseert als er geen 

training meer wordt gegeven. 

• Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer. 

• Deel neemt aan de begeleidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de 

vereniging worden georganiseerd. 

• Er op toe ziet dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de 

daarbij passende kleding dragen.. 

• Bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers. 

• Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of 

vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de 

ouders/verzorgers ingelicht. 

 

8. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler 

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing. 

De ouder/verzorger: 

• Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om 

het veld. 

• Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld (op een 

half veld liefst aan de kopkanten). 

• Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (en 

komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de 

begeleiding). 

Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij: 

• Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzigingen geven. 
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• Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd. 

• Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd. 

• Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd. 

• Op tijd het lidgeld voldoen. 

Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de 

desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging! 

 

9. Gedragsregels voor de vrijwilliger 

Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbalbetrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen 

van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemd, ook de 

vrijwilliger maakt afspraken met de club. 

De vrijwilliger: 

• Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon 

worden achtergelaten. 

• Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de 

begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een vertegenwoordiger van 

de vereniging. 

• Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief. 

• Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand 

opzettelijk. 

• Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van Herleving Sportief Sint-Pauwels. 

 

10. Gedragsregels voor bestuursleden 

- bestuursleden dienen minimaal op de helft van de bestuursvergaderingen persoonlijk aanwezig te 

zijn. Bestuursleden die – behoudens situaties van overmacht – afwezig blijven op vijf 

achtereenvolgende bestuursvergaderingen worden automatisch geacht ontslagnemend te zijn. Hun 

ontslag wordt definitief door notulering op de eerstvolgende bestuursvergadering. Leden die als 

bestuurslid ontslag nemen of wiens ontslag wordt vastgesteld zijn van rechtswege niet langer lid van 

de VZW Herleving Sportief Sint-Pauwels, behoudens indien ze schriftelijk meedelen aan de raad van 

bestuur lid te willen blijven van de VZW. 

- bestuursleden oefenen geen betaalde mandaten uit binnen de club. 

- bestuursleden respecteren de nodige discretie betreffende besprekingen en beslissingen op 

bestuursvergaderingen. Schending van de geheimhouding geeft aanleiding tot schorsing, vast te 

stellen bij twee/derde meerderheid der bestuursleden, tot aan de eerstvolgende algemene 

ledenvergadering die dient te beslissen of het bestuurslid in kwestie actief kan blijven als bestuurslid 

of als lid. 
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11. 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: 

• Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op 

het veld en in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn 

van jeugd een slecht voorbeeld is. 

• Het is ten strengste verboden te roken in de gebouwen van het sportcomplex of bij de uitoefening van 

een officiële functie langs de velden. 

• 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. 

 

12. Sancties 

Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door het bestuur. 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. 

Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KBVB. 

Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KBVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. 

De kosten worden door de vereniging aan de betreffende speler, trainer of begeleider doorbelast; bij 

in gebreke blijven volgt tevens een speelverbod. 

 

13. Verzekering 

Teneinde alle rechten op tegemoetkoming van het FSF-fonds van de KBVB voor sommige medische 

kosten te behouden moeten de aangesloten leden hun blessures, opgelopen tijdens een wedstrijd of 

een training, binnen de 48 uur na het ongeval te laten attesteren door een geneesheer op een specifiek 

voor de KBVB bestemde ongevalsaangifte. Deze aangifte is ter beschikking in de kantine, op de zetel 

of bij de gerechtigde correspondent. 

Binnen de week na het ongeval moet de aangifte, behoorlijk ingevuld door de geneesheer en de 

betrokken speler, worden overhandigd op het secretariaat. Indien dit niet binnen deze termijn gebeurt, 

kan Herleving Sportief Sint-Pauwels niet instaan voor een eventuele tussenkomst vanwege het FSF-

Fonds van de KBVB. 

Wanneer een tussenkomst van een kinesist vereist is, dient hiervoor vooraf toelating gevraagd te 

worden aan de KBVB. Gebeurt dit niet of slechts na het aanvatten van de kinébeurten, dan zal de 

KBVB geen tussenkomst verlenen. 
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De speler is pas terug speelgerechtigd na het afsluiten van zijn verzekeringsdossier. Om zijn dossier 

te laten afsluiten bezorgt de aangeslotene een “attest van genezing” , samen met zijn medische kosten 

op het secretariaat van de club.  

Een persoonlijke verzekering is aan te bevelen, daar niet altijd alle onkosten door het FSF-fonds van 

de KBVB worden terugbetaald en de schadevergoeding van blijvende letsels beperkt is. 

 

14. Panathlonverklaring en het Fairplay-charter 

Herleving Sportief Sint-Pauwels heeft de Panathlonverklaring en het Fairplay-Charter onderschreven. 

Iedereen die actief is binnen Herleving Sportief Sint-Pauwels wordt geacht de inhoud ervan na te leven. 

 

15. Inschrijvingen + kledij 

Inschrijvingen gebeuren via het digitale inschrijvingsformulier op de website van de club. Het lidgeld 

voor het seizoen 2021-2022 wordt bepaald als volgt:  

• Lidgeld voor jeugdspelers U6 bedraagt 175 euro 

• Lidgeld voor jeugdspelers U7 bedraagt 200 euro 

• Lidgeld voor jeugdspelers U8-U9 bedraagt 225 euro 

• Lidgeld voor jeugdspelers U10-U17 bedraagt 230 euro 

• Lidgeld voor NIEUWE jeugdspelers U10-U13 bedraagt 250 euro 

• Lidgeld voor NIEUWE jeugdspelers U15-U17 bedraagt 275 euro 

• Lidgeld voor spelers van het eerste elftal, de beloften en U21 bedraagt 230 euro 

• Lidgeld voor NIEUWE spelers van het eerste elftal, de beloften en U21 bedraagt 300 euro 

• Lidgeld voor de damesploeg bedraagt 200 euro 

• Lidgeld voor een NIEUWE inschrijving bij de damesploeg bedraagt 275 euro 

 

De betalingsprocedure staat vermeld via het inschrijvingsformulier op de website. Het lidgeld voorziet 

verzekering, inschrijvingskosten en kledijpakket. Het kledijpakket blijft eigendom van de club. 

 


