
Het jeugdbestuur van Voetbalacademie 
Temse wil bijdragen tot het voetbalplezier 
en de verdere algemene en sociale 
ontwikkeling van zijn leden. Normen 
en waarden bij de beoefening van 
de voetbalsport vinden wij dan ook 
erg belangrijk. Voetbalacademie 
Temse wil actief meewerken aan de 
bewustwording hiervan bij de spelers, 
trainers, begeleiders en ouders. Onze 
club moet een ontmoetingsplaats zijn 
en blijven waar jongeren met plezier en 
voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt 
om duidelijke gedragsregels. Bestuur, 
trainers en begeleiders hebben de 
belangrijke verantwoordelijkheid om deze 
gedragsregels uit te dragen en te waken 
over de naleving ervan. Bij overtreding van 
de regels kunnen er sancties volgen.

ALGEMEEN

De gedragsregels zijn van toepassing op alle leden. 
Bepaalde regels gelden voor een specifieke doelgroep, 
andere richten zich tot iedereen.

DOELSTELLING

Voetbalacademie Temse wil iedereen binnen zijn 
persoonlijke mogelijkheden de kans geven om te 
voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn 
daarbij de belangrijkste elementen. We streven ernaar om 
alle teams op een zodanig niveau in competitie te brengen 
dat voetbalplezier en uitdaging perfect op mekaar 
aansluiten. Door zowel in te zetten op de sport als het 
verenigingsgevoel, willen wij een club zijn waar onze leden 
zich goed voelen.

WAAROVER GAAT HET PRECIES?

Het gaat concreet over hoe we met elkaar wensen om 
te gaan. Hoe we onze medemens behandelen en zelf 
behandeld willen worden. Wij noemen dit normen en 
waarden. Vanzelfsprekende omgangsvormen in een intern 
reglement gegoten. Wat gebeurt er als iemand zich niet 
aan de regels houdt? Dan nemen we maatregelen.

VOETBALACADEMIE TEMSE CLUBREGLEMENT
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ALGEMENE GEDRAGSREGELS

UITGANGSPUNTEN

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

* 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.

* De winnaar is deze die ook sportief blijft in zijn verlies.

* Bij een teamsport speelt de speler voor het team en 
niet omgekeerd.

* Sport geeft ons zelfvertrouwen en helpt ons in de 
verdere ontwikkeling van onze persoonlijkheid.

OP EN ROND HET TERREIN EN DE KLEEDKAMERS

* We hebben respect voor de infrastructuur en de 
mensen die er verantwoordelijk voor zijn.

* We gedragen ons correct en beleefd tegen iedereen.

* Bij het betreden van de kleedkamers na een training, 
wedstrijd of een andere activiteit doen we onze 
voetbalschoenen uit.

* In de kleedkamers houden we het rustig en ordelijk en 
volgen we de richtlijnen van de verantwoordelijke(n).

* Uiterlijk 30 minuten na het einde van de training 
verlaten we de kleedkamer en laten we die proper 
achter.

Alle toekomstige aanpassingen 
aan het reglement zullen 
kenbaar gemaakt worden via de 
website, e-mail, de infoborden 
in de kleedkamers en de chalet. 
Spelers en ouders worden geacht 
deze wijzigingen te kennen en toe 
te passen.
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TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN

* We zijn steeds op het afgesproken uur aanwezig.

* Als we niet (tijdig) aanwezig kunnen zijn, dan 
verwittigen we de trainer en/of afgevaardigde.

* We blijven rustig in de kleedkamer en verlaten 
die slechts onder begeleiding van de trainer en/of 
afgevaardigde.

* Wij helpen mee bij het (terug)brengen van materiaal en 
voeren de ons opgedragen taken naar best vermogen 
uit.

* We hebben respect voor het materiaal (eigen materiaal/
van medespelers/van de club).

* We laten geen waardevolle spullen achter in de 
kleedkamer. De club kan niet aansprakelijk worden 
gesteld bij verlies of diefstal.

* We douchen na de trainingen en wedstrijden.

GEDRAGSREGELS VOOR DE OUDERS EN BEGELEIDERS

* Wij verwachten van de ouders en begeleiders dat 
zij sportief aanmoedigen, maar geen technische of 
tactische aanwijzingen geven.

* De ouder of begeleider is een goede supporter en geeft 
door respect te hebben voor iedereen op en rond het 
veld, het goede voorbeeld.

* De ouders en begeleiders, stellen zich op rond het 
veld in overeenstemming met de geldende richtlijnen 
en volgen dienaangaande de aanwijzingen van de 
afgevaardigde en/of scheidsrechter.

* Zorg ervoor dat uw zoon of dochter op tijd aanwezig is 
voor de training en wedstrijd.

* We vragen aan de ouders om mee in te springen voor 
het vervoer van het team bij uitwedstrijden. Daarbij 
dienen alle wettelijke verkeersregels gevolgd te 
worden.

* We vragen ook om mee te doen in de beurtrol voor het 
wassen van de wedstrijdkledij.

* We verwachten ook dat ouders toezien op het 
algemene gedrag van hun zoon of dochter, conform de 
gedragsregels.

* Ouders van de jeugdspelers, alsook andere 
familieleden, supporters of derden betalen de door de 
club bepaalde toegangsprijs voor wedstrijden indien ze 
niet in het bezit zijn van een abonnement of een ander 
geldig toegangsbewijs.
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SANCTIES

Het niet-naleven van de gedragsregels kan leiden tot 
sancties. Afhankelijk van de ernst van de overtreding 
worden door het jeugdbestuur passende maatregelen 
genomen. De genomen beslissing is onherroepelijk 
en enkel de verantwoordelijkheid van de leden van het 
jeugdbestuur.

Sancties ingevolge ongeoorloofd gedrag, zware 
overtredingen, verbale agressie,… tijdens een wedstrijd, 
tornooi of een andere activiteit kunnen daarenboven 
leiden tot maatregelen genomen door de KBVB of 
Voetbal Vlaanderen. Alle boetes die de club oploopt door 
onsportief gedrag van spelers of ouders worden op de 
betrokkene verhaald.

Bij zware vergrijpen zoals fysiek geweld, pesterijen, 
racisme, diefstal… (zonder limitatief te zijn) volgt 
onmiddellijk ontslag uit de club. Tevens behoudt de 
club zich het recht voor om klacht neer te leggen bij de 
bevoegde instantie(s).

Er is geen (gedeeltelijke) terugbetaling van het lidgeld in 
gevallen van overmacht, voor spelers die toch een akkoord 
krijgen voor een transfer in de loop van het seizoen 
en voor spelers die om disciplinaire redenen moeten 
vertrekken bij de club ingevolge een beslissing van het 
jeugdbestuur.

Gelezen en goedgekeurd (naam + handtekening)

Datum:
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