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Reglement van Inwendige orde K Kontich FC
1. Lidmaatschap en lidmaatschapsbijdrage
1.1 Door het ondertekenen van een aansluitingskaart en het betalen van een bijdrage die door het bestuur elk
seizoen opnieuw bepaald wordt, wordt men lid van de vereniging. Niet voetballende leden die een
opvoedende taak hebben of medewerker zijn van de club worden vrijgesteld van de jaarlijkse bijdrage. De
jaarlijkse bijdrage dekt de som die verschuldigd is aan de KBVB, de verzekering en de inschrijving. Meerdere
spelers die lid zijn en behoren tot eenzelfde gezin krijgen een korting van de club.
1.2 Spelende leden die hun bijdrage niet vereffend hebben voor 1 oktober van het lopende seizoen, worden
geacht ontslag te nemen en zijn dus niet meer speelgerechtigd.
1.3 Leden die door financiële problemen hun bijdrage niet kunnen voldoen, mogen ten allen tijde een
betaalplan aanvragen bij de club. Het plan moet echter strikt worden opgevolgd. Na twee maanden
achterstand wordt het lid eveneens geschrapt.
1.4 Leden die na enkele weken uit eigen beweging niet meer deelnemen aan de oefensessies en wedstrijden
hebben geen recht op teruggave van het lidgeld.
1.5 Iedereen kan lid worden van K Kontich FC, ongeacht zijn origine, zijn maatschappelijke stand of zijn
geloofsovertuiging, voor zover zij zich houden aan het huishoudelijk reglement.

2. Leefsleutels voor spelers bij K Kontich FC
Ieder lid, wordt geacht de leefsleutels na te leven, ook de ouders en de sympathisanten van onze
spelende leden.
2.1 Trainingssessies
Elk spelend lid wordt geacht een kwartier op voorhand aanwezig te zijn voor het bijwonen van de
trainingen. Elke afwezigheid moet telefonisch gemeld worden aan de trainer. Bij ziekte van meerdere
dagen meldt men dit eveneens aan zijn trainer.
Bij aankomst op de club gaat de speler onmiddellijk naar de toegewezen kleedkamer en kleedt zich om.
Spelers in dezelfde kleedkamer zorgen ervoor dat er niet gespeeld wordt en deponeren afval in de
daarvoor voorziene afvalzakken.
De spelers begeven zich niet in andere kleedkamers of lopen niet zomaar rond in het complex. Zij begeven
zich NIET op de terreinen, wanneer er een andere ploeg bezig is met hun trainingssessie.
Na de training is men verplicht te douchen. Het douchen en omkleden wordt beperkt tot 20 minuten na de
trainingssessie. Tijdens het douchen is het gebruik van badslippers verplicht.
Nadien wordt er verwacht dat elke speler de kleedkamer verlaten heeft. Shoes worden steeds BUITEN
proper gemaakt en niet in de kleedkamer, bij niet naleven van deze regel zal de ganse ploeg zelf de
kleedkamer moeten kuisen.
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Er worden geen waardevolle voorwerpen meegebracht op training. De club kan in geen enkel geval
aansprakelijk gesteld worden bij verlies, diefstal of beschadiging van dergelijke zaken.
De spelers begeven zich in groep en onder begeleiding van hun trainer naar het hen toegewezen
oefenveld. Voor elke trainingssessie gaat iedereen naar het toilet, zodanig dat men de trainingen niet moet
onderbreken. Men neemt een regenvestje mee bij slechte weersomstandigheden
De spelers luisteren ten allen tijde naar hun trainer en afgevaardigde en zullen zich volledig inzetten tijdens
de training. Spelers die op gelijk welke manier de orde verstoren voor, tijdens of na de training zullen
gesanctioneerd worden. Bij herhaling zal men uit de club verwijderd worden.
Bij gebruik van beledigende, obscene of vulgaire taal, naar wie toe ook, zal de speler ONMIDDELLIJK uit de
club verwijderd worden. Agressie ten overstaan van zijn medespelers en medewerkers uit de club wordt
eveneens niet getolereerd. De speler in kwestie wordt uit de club verbannen en een PV zal worden
opgesteld.
Na de trainingssessie verlaat de speler onmiddellijk het complex.

2.2 Leefsleutels tijdens de wedstrijden
Al de regels die vermeldt staan in de vorige paragraaf gelden uiteraard ook voor de wedstrijden die op K
Kontich FC gespeeld worden.
Voor de allerkleinsten (duiveltjes en debutantjes) mag er één ouder mee in de kleedkamer, voor de andere
categorieën is dit uitgesloten en worden de spelers geacht zelf hun plan te trekken.
Te laat komen betekent automatisch dat de desbetreffende speler de wedstrijd aanvangt op de bank, of bij
herhaling niet mag meespelen.
Op verplaatsing brengt men de goede naam van Kontich niet in het gedrang. Bij wangedrag van welke aard
ook zal het bestuur een sanctie uitspreken en bij herhaling zal de desbetreffende speler verwijderd worden
uit de club.
Er mogen geen sierraden gedragen worden tijdens de wedstrijden.
De spelers moeten zich ten allen tijde beleefd opstellen tegenover de scheidsrechter die de wedstrijd leidt.
Wangedrag tegenover de scheidsrechter wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting uit de club.
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2.3 Algemene leefsleutels voor de spelers
Spelers die schade toebrengen aan de accommodatie, aan de reclameborden of enig ander voorwerp of
materiaal dat toebehoort aan de club, kunnen de ouders burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld worden
voor de onkosten.
Het ontvreemden of stelen van materiaal van K Kontich FC, betekent onmiddellijke verwijdering uit de club
en het opstellen van een PV door de bevoegde instanties.
Spelers die betrapt worden op het gebruik of het dealen van hallucinerende middelen worden eveneens
onmiddellijk uit de club verwijderd. Voor al de bovenstaande gevallen is er geen enkel beroep mogelijk
tegen de beslissing van de club.
Spelers moeten er zich van bewust zijn dat de school nog steeds de voorrang heeft op het voetbal. Indien
een speler zijn studies verwaarloost, kan na overleg met ouders en leerkracht, beslist worden om aan de
trainingssessie voorlopig niet meer deel te nemen.
Studieproblemen worden steeds gemeld aan de trainer of de coördinator.
De kantine is geen speelruimte, men betreedt ze niet met voetbalschoenen aan. Ook beslijkte kledij is niet
toegelaten in de kantine. Bij het moedwillig bevuilen van de kantine zal er met de trainer afgesproken
worden dat de desbetreffende speler de kantine mag komen opkuisen in plaats van aan de trainingssessie
deel te nemen.

3. Leefsleutels voor ouders en sympathisanten
Voor de goede gang van zaken is het uitermate belangrijk dat er een goede communicatie is met ouders
en of voogden. Dit optimaliseert de werking van de club. Daarom is het noodzakelijk dat elke situatie
gemeld wordt aan de trainer die het normale verloop van trainingen ed in de weg zou staan.

3.1 leefsleutels buiten het complex
Ouders en voogden zijn nog altijd de belangrijkste opvoeders van de kinderen. Zij leggen de basis
voor de waarden die ze aan hun kinderen mee geven. Wij leggen er de nadruk op dat K Kontich FC
geen goedkope babysit is om zijn kinderen naar toe te brengen. Als dit de bedoeling is, zijn er
andere instanties om u verder te helpen. Ouders zorgen er ook voor dat hun kinderen op tijd naar
de club komen en dat ze er op toezien dat hun kinderen al de nodige trainingskledij mee hebben.
Zorg er steeds voor dat de identiteitskaart steeds in het bezit is van de kinderen, zoniet kunnen ze
niet deelnemen aan de wedstrijden.
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3.2 leefsleutels binnen het complex
Het is evident dat we aan de ouders en sympathisanten vragen om de spelers op een positieve
manier aan te moedigen en zich niet te bemoeien met de opstelling van de ploeg. De trainer
alleen is bevoegd om de spelers richtlijnen te geven en deze bij te sturen. Ouders hebben geen
enkele toegang tot de kleedkamers (behalve voor duiveltjes waar één persoon mee binnen mag).
Bij wangedrag, ongeoorloofd taalgebruik naar spelers, scheidsrechter, enz… zal de desbetreffende
persoon verzocht worden om het complex te verlaten. Doet hij/zij dit niet dan zal de bevoegde
instantie hen manu militari buiten zetten.
Bij het bijwonen van de wedstrijden is men verplicht een toegangsbewijs aan te schaffen aan het
winket. Dit kan een ticket zijn of een abonnement. Regelmatig zullen er langs de pleinen controles
worden uitgevoerd. Indien men geen geldig toegangsbewijs kan tonen zal men verplicht worden
er één aan te schaffen. (Ook wanneer men een vrijkaart heeft en deze niet kan tonen) Weigert
men dit zal men eveneens manu militari worden buiten gezet door de bevoegde instanties.
Het inrichten van feestjes en dergelijke is toegelaten op voorwaarde dat men dit bespreekt met
het feestcomité.
Elke ouder zorgt voor vervoer van en naar de club ook als er op verplaatsing wordt gespeeld. Op
verplaatsing komt men steeds samen in het clublokaal “De Zwaluw” in de Molenstraat te Kontich.

Namens het bestuur,

Knegtel Theo
GC K Kontich FC
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