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INTERN REGLEMENT 

Hoofdstuk 1. Inschrijvingen 

1 Aansluiting 

Alvorens bij DKW Evergem aan te sluiten, kan elk kind vrijblijvend een drietal trainingen met de juiste 
jeugdcategorie mee trainen. Om mee te kunnen trainen, dient een ouder van het kind zich aan te melden 
op het secretariaat bij de jeugdcoördinator of TVJO. Laatstgenoemde zal de gegevens van het kind en 
de ouder(s) noteren, en de juiste trainer op de hoogte brengen dat vanaf de volgende training een 
nieuwe speler ter kennismaking zal meetrainen. De trainingsdagen en -uren worden terzelfdertijd 
kenbaar gemaakt. Na de vrijblijvende trainingen wordt in overleg tussen de ouder(s) en de jeugdwerking 
beslist of de speler al dan niet kan aansluiten bij de club. 

Elke speler die bij DKW Evergem voetbalt, dient aangesloten te zijn bij de club. Een aansluiting is pas 
definitief na; 

- betaling van het jaarlijks lidgeld 
- schriftelijke kennisgeving van de K.B.V.B. van de aansluiting bij de club. 

Wie aan deze twee voorwaarden voldoet is speelgerechtigd. Enkel speelgerechtigde spelers worden 
toegelaten in wedstrijdverband aan te treden. 

Ouders van kinderen die vrijblijvend meetrainen verklaren zich akkoord dat deze vrijblijvende trainingen 
op eigen risico plaatsvinden. 

2 Veranderen van club / testen bij club 

De verantwoordelijkheid om van club te veranderen ligt bij de ouders. De inschrijving bij een andere 
club geldt pas vanaf de dag waarop het clubbestuur van de andere club DKW Evergem schriftelijk op 
de hoogte heeft gebracht van de verandering, en indien noodzakelijk, DKW Evergem de goedkeuring 
heeft gegeven voor de transfer. Standaard worden geen transfers tijdens het seizoen toegelaten. 
Spelers die hun seizoen niet volledig uitspelen, hebben op geen enkel moment recht op terugbetaling 
van hun lidgeld. 

Spelers die zich bij andere clubs wensen aan te bieden, of die door andere clubs worden verzocht om 
met hen mee te spelen of te trainen, dienen dit vooraf te melden bij de jeugdcoördinator of TVJO, en 
een ondertekende toestemming te bezitten, afgeleverd door de jeugdcoördinator of TVJO. Wie dit niet 
vooraf meldt of in het bezit is van dit document en toch meetraint met een andere club, kan voor 
gebeurlijke ongevallen en blessures opgelopen tijdens of ten gevolge van deze training geen aanspraak 
maken op de verzekering van DKW Evergem. De jeugdwerking van DKW Evergem behoudt zich het 
recht desgevallend de speler te verbieden verder mee te trainen of te spelen tot na revalidatie van de 
opgelopen blessure. 

3 Spelersstop 

De jeugdwerking kan in samenspraak met het bestuur in de loop van het seizoen overgaan tot het 
invoeren van een spelersstop voor één of meerdere categorieën, wanneer zij dit nodig acht. Voor de 
categorieën waar een spelersstop wordt ingevoerd, zal door de jeugdcoördinator een wachtlijst 
opgesteld worden van spelers die zich hebben gemeld. Indien na Nieuwjaar bv. met een tweede ploeg 
zou kunnen worden gestart op basis van eventuele inschrijvingen van geïnteresseerde spelers, krijgen 
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de spelers op de wachtlijst voorrang om tot de club toe te treden. Zij zullen in dit geval via mail 
uitgenodigd worden met de vraag om binnen de twee weken in te gaan op deze uitnodiging door (een 
deel van) het lidgeld te betalen. Indien na deze twee weken te weinig nieuwe spelers hebben toegezegd, 
zal het betaalde lidgeld teruggestort worden. Bij voldoende toetredingen, worden alle nieuwe spelers 
tegelijkertijd door de club ingeschreven bij de voetbalbond. 
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Hoofdstuk 2. Ongevallen en Preventie 

Bij het oplopen van een kwetsuur tijdens een training of wedstrijd, dient het formulier "Aangifte van 
ongeval" te worden ingevuld. Dit formulier is standaard op het secretariaat aanwezig en ook op de 
website van de club terug te vinden. Elke trainer ontvangt bij de start van het seizoen een kopie die in 
de tas dient te worden bijgehouden. Daarnaast dient in het geval de kwetsuur wordt opgelopen tijdens 
een wedstrijd, de ploegafgevaardigde op het wedstrijdblad de mogelijke kwetsuur in te geven.  

De ongevalaangifte moet binnen de 14 werkdagen in het bezit van de KBVB zijn. Raadpleeg daarom 
zo snel mogelijk uw huisarts, en overhandig de ingevulde aangifte binnen de 5 dagen aan de 
gerechtigde correspondent van de club: dhr. Marc Roegiers. 

Indien er een behandeling bij de kinesitherapeut genoodzaakt is, is de voorafgaande toestemming van 
de verzekering vereist. De terugbetaling van de onkosten wordt pas vanaf de datum van de ontvangst 
van de vraag om toelating uitgekeerd. Daarom moet deze behandeling + het aantal beurten op het 
“Medisch Getuigschrift” vermeld worden. Indien de kinesitherapeutische behandeling later dan bij de 
aangifte van het ongeval wordt voorgeschreven, moet onmiddellijk een fotokopie van dit voorschrift 
worden bezorgd aan de club. Wij maken dit dan over aan de verzekering van de KBVB. 

Na indienen van de ongevalaangifte krijgt betrokkene thuis een document van de KBVB toegestuurd 
met het dossiernummer en een ‘attest van genezing’, dat door de dokter moet worden ingevuld. Pas na 
het invullen van dit document mag de speler in kwestie opnieuw aan wedstrijden deelnemen. Dat attest 
moet samen met terugbetalingsbewijzen van de mutualiteit, apothekerskosten,enz. terug aan de KBVB 
worden overgemaakt. Het bedrag dat niet terugbetaald wordt door de mutualiteit is normaal gedekt door 
de verzekering indien je alle bovenstaande onderrichtingen hebt opgevolgd. Na indienen van alle 
betalingsbewijzen ontvangt u een terugbetalingsstaat in dubbel terug. Gelieve één exemplaar terug te 
bezorgen aan de gerechtigd correspondent. 

Opgelet: Een speler mag enkel opnieuw trainen en/of spelen wanneer een ‘attest van genezing’ aan de 
Gerechtigde Correspondent is overgemaakt.  

Sportmedische keuring 

Vanaf de leeftijd van 6 jaar kan een algemeen sportmedisch onderzoek nuttig zijn. Dit is de leeftijd 
waarop kinderen dikwijls aan georganiseerde (competitie)sport beginnen. Voor deze leeftijd is een 
sportmedisch advies enkel nodig bij kinderen met voorafbestaande aandoeningen (hart- of 
longproblemen, aangeboren ziektes,...) 

Een uitgebreider hartonderzoek (met een elektrocardiogram=hartfilmpje) is pas aangewezen vanaf 14 
jaar (om de 4 jaar) tenzij er aanwijzingen zijn om dit op jongere leeftijd te doen. 

Onze club raadt echter aan voorafgaand aan een inschrijving en nadien jaarlijks in overleg te gaan met 
de huisarts, en een sportmedische keuring te overwegen. Meer informatie over deze keuring is terug te 
vinden via www.sportkeuring.be, waar je de vragenlijst kan invullen om te kijken of een onderzoek 
raadzaam is. 

Merk op dat bepaalde mutualiteiten periodiek een tegemoetkoming voorzien voor de sportmedische 
keuring. Vraag dit alvast na bij uw consulent. 
  

http://www.sportkeuring.be/
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Hoofdstuk 3. Organisatorische afspraken 

1 Brengen en afhalen van kinderen 

Bij trainingen en wedstrijden worden de kinderen door een ouder of verantwoordelijke op de parking 
van het voetbalveld afgezet en opgehaald (dus niet aan het benzinestation). Indien een kind door een 
ander persoon wordt opgehaald, is het de taak van de ouder om de trainer of jeugdcoördinator hiervan 
op voorhand te verwittigen. 

Kinderen kunnen ten vroegste een kwartier voor aanvang van de training worden afgezet, en ten laatste 
een half uur na de training worden opgehaald. Het is de taak van de ouder zich ervan te vergewissen 
dat er een verantwoordelijke (trainer, jeugdcoördinator,…) aanwezig is wanneer het kind wordt afgezet. 
De club ontkent elke vorm van verantwoordelijkheid indien een kind alleen wordt achtergelaten in het 
geval er geen clubverantwoordelijke aanwezig is. 

Kinderen kunnen geenszins ziek naar de training worden gestuurd. Trainer en/of 
jeugdverantwoordelijke(n) kunnen in dit geval het kind verbieden aan de training deel te nemen. 

De trainers en de jeugdwerking stellen het op prijs dat de kinderen voor elke training tijdig worden 
afgezet, zodat de training voltallig op het voorziene uur kan starten. 

2 Aangepaste kledij en drank 

Tijdens de wintermaanden wordt verwacht dat de kinderen met gepaste trainingskledij naar de training 
komen. Bij hevig regenweer is een regenvest geen overbodige luxe. Bij koude (vriestemperaturen) zijn 
handschoenen en muts verplicht. De trainer kan het kind de training ontzeggen indien hij vindt dat zijn 
of haar kledij niet is afgestemd op het weer. 

Tijdens training en wedstrijd wordt aan het kind enkel water of een sportdrank meegegeven. We willen 
de kinderen milieubewust opvoeden. We vragen dan ook geen lege flesjes achter te laten op en langs 
het voetbalveld. Na elke training wordt verwacht dat lege plastic flesjes in de vuilbakken worden 
gedeponeerd. We vragen de ouders hieraan mee te werken, door er de kinderen ook zelf bewust van 
te maken hun afval op te ruimen. 

3 Representatie en uniformiteit 

De club en haar sponsors stellen het op prijs dat elke speler bij wedstrijden in DKW training optreedt. 
Dit verhoogt de uniformiteit en uitstraling van de ganse club, en zorgt voor visibiliteit van onze sponsors. 

4 Verloren voorwerpen 

De club is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van persoonlijk materiaal van de kinderen (kledij, 
gsm, portefeuille,…).  

We vragen alle kledij zo veel mogelijk te naamtekenen, zodat bij verlies de rechtmatige eigenaar 
gemakkelijk kan worden opgespoord. 

Verloren voorwerpen zullen in het secretariaat bewaard worden. Indien u zelf voorwerpen terugvindt, 
kan u deze in het secretariaat afgeven. 
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Hoofdstuk 4. Gedrags- en leefregels voor spelers 

Onze gedrags- en leefregels worden door elke trainer aan het begin van het seizoen met de spelers 
besproken. Elke speler dient deze gedragsregels te respecteren. Bij het niet naleven van de gedrags- 
en leefregels kunnen door de trainer in overleg met de jeugdwerking en het clubbestuur sancties worden 
opgelegd. 

- Spelers groeten hun trainer en afgevaardigde vóór en na de training/wedstrijd op een gepaste 
wijze (handdruk). 
 

- Bij afwezigheid op training of wedstrijd wordt de trainer tijdig (zo snel mogelijk) verwittigd. Bij 
afwezigheid ten gevolge van ziekte, zal men ook de vermoedelijke duur van de afwezigheid 
vermelden. 

 
- Iedere speler blijft voor de training in de kleedkamer tot de trainer hem komt halen voor de 

oefensessie. 
 

- In de kleedkamers dient men zich rustig te gedragen (ook onder de douche). Sporttassen 
worden gesloten onder de zitbanken opgeborgen. Heb respect voor de installatie van de club 
en het materiaal van uw medespelers. 
  

- Er wordt in een kleedkamer niet gespeeld en men laat afval alleen achter in de vuilnisbak. 
  

- Spelers begeven zich gegroepeerd onder leiding van de trainer naar het oefenveld. Geen 
enkele speler betreedt het oefenveld waar een andere groep actief is. 

 
- Tijdens de trainingen en wedstrijden is het dragen van beenbeschermers verplicht. 
 
- De door de KBVB opgelegde boetes omwille van het niet kunnen voorleggen van de 

identiteitskaart zullen aan de spelers (U15, U17) worden doorgerekend. 
 
- Boekingen/uitsluitingen wegens onbehoorlijk gedrag (dus alles wat geen spelfout betreft) en de 

daaraan verbonden geldboete zullen aan de betrokken speler worden doorgerekend. Daar 
bovenop kan de club de betrokken speler nog een bijkomende sanctie opleggen. 
 

- Het dragen van armbanden, uurwerken, en kettingen tijdens trainingen en wedstrijden is door 
het bondsreglement verboden. 

 
- Als de trainer of de afgevaardigde het woord neemt, wordt van de spelers verwacht dat zij naar 

hem of haar luisteren.   
 
- Buiten het toezicht van de trainer wordt er geen gebruik gemaakt van trainingsmateriaal. 
  
- De spelers zullen steeds op de vraag van de trainer ingaan indien deze hulp vraagt bij het 

wegbergen van training- / oefenmateriaal. 
 
- Het gebruik van verplaatsbare doelen is aan een strenge reglementering onderworpen (gebruik 

van doelhaken). Daarom kan er alleen onder toezicht van de trainer gebruik worden gemaakt 
van de verplaatsbare doelen. 
 

- Iedere speler wordt verplicht zich na iedere training en wedstrijd te douchen. Afwijkingen 
kunnen alleen op medische grond of bij uitdrukkelijke wens van de ouders worden toegestaan. 
Badslippers worden om hygiënische redenen warm aanbevolen. 
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- Tot en met de categorie U8 wordt per speler 1 ouder toegelaten om zoon of dochter te helpen 
bij het aankleden en douchen. Vanaf de U9 categorie worden geen ouders meer toegelaten in 
de kleedkamer. 
 

- Voetbalschoenen maakt men proper door ze eerst buiten uit te kloppen, en daarna aan de 
voorziene afwasbakken af te wassen. In geen geval worden voetbalschoenen of modderige 
kledij onder de douches gereinigd. 
  

- Het dragen van voetbalschoenen met metalen noppen is voor U6 t.e.m. U13 jeugdcategorieën 
verboden. Piercings zijn alleen toegelaten als men ze kan afplakken.  
 

- De omgang tussen ieder lid van de club gebeurt op een beleefde en fatsoenlijke manier, zowel 
qua taal als gedrag. Ook naar externen toe, in welke hoedanigheid dan ook (scheidsrechter, 
trainer, supporter,…), eisen we een voorbeeldige houding. Kwetsende of racistische taal hoort 
niet thuis op of langs het voetbalveld. Elke vorm van geweld (verbaal, fysiek, …) zal worden 
gesanctioneerd en kan leiden tot een uitsluiting uit de club. 

 
- Waardevolle voorwerpen (GSM, uurwerk, sieraden, …) of grote hoeveelheden geld worden niet 

meegebracht naar enige activiteit van de club. De club is niet verantwoordelijk voor verlies of 
beschadiging van persoonlijke voorwerpen! 
 

- Het moedwillig berokkenen van schade aan de infrastructuur van de club zal aanleiding geven 
tot het betalen van een schadevergoeding en / of uitsluiting (dit naargelang de ernst van de 
schade). 

 
- Het gebruik van alcohol en tabak wordt binnen de accommodatie van DKW Evergem verboden 

voor alle jeugdspelers tot en met U17. 
 
- Het bezitten, gebruiken, of verhandelen (of het aanzetten ertoe) van drugs wordt ten strengste 

verboden. Bij het niet naleven van deze voorwaarde, wordt de speler direct uitgesloten. De club 
zal bij monde van de Gerechtelijk Correspondent de ouders hiervan op de hoogte brengen, en 
tevens overwegen aangifte te doen bij andere instanties. 

 
- Het ontvreemden of stelen van bezittingen die toebehoren aan de club, spelers of medewerkers, 

zal bestraft worden met onmiddellijke uitsluiting uit de club en doorverwijzing naar wettelijke 
instanties. 
 

Het staat iedere trainer vrij om bepaalde regels toe te voegen. Deze regels moeten relevant zijn voor 
de hem toegewezen categorie, en zullen eerst met de jeugdcoördinator worden besproken. 
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Hoofdstuk 5. Gedrags- en leefregels voor ouders en supporters 

Niet alleen de leden van de jeugdwerking, de trainers, en de ploegafgevaardigen hebben een 
voorbeeldfunctie. Ook de ouders en supporters zijn ambassadeurs van de club. We vragen hen daarom 
volgende punten in acht te nemen:  

- De omgang tussen ieder lid van de club gebeurt op een beleefde en fatsoenlijke manier, zowel 
qua taal als gedrag. Ook naar externen toe, in welke hoedanigheid dan ook (scheidsrechter, 
trainer, jeugdcoördinator, supporter, enz.), eisen we een voorbeeldige houding. Kwetsende of 
racistische taal hoort niet thuis op of langs het voetbalveld. Elke vorm van geweld (verbaal, 
fysiek, …) zal worden gesanctioneerd. 
 

- Een speler dient te spelen in het elftal en op de plaats die hem door de trainer of 
jeugdcoördinator wordt aangewezen. Voor het geven van aanwijzingen tijdens de wedstrijd en 
op training werd een trainer aangesteld. 

 
- Van supporters wordt verwacht dat ze hun ploeg (= iedere speler) op elk moment steunen. 

Negatieve kritiek hoort hier niet bij. 
 
- Supporters dienen zich bij wedstrijden steeds achter de platen te houden. Toegang tot het veld 

is enkel voorbehouden voor clubleden in functie.  
 
- Vragen of bedenkingen kunnen in de eerste plaats aan de trainer worden doorgegeven. Dit kan 

voor of na de training of wedstrijd, niet van aan de zijlijn tijdens de wedstrijd. 
 
- Een voorname taak van de ouders is de spelers onze interne reglementering te helpen / 

verplichten toe te passen. 
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