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1 INLEIDING
K. BERG & DAL VV wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen
voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de
beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk.

K. BERG & DAL VV

wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers,
afgevaardigden en ouders op dit vlak . K. BERG & DAL V.V. moet een
ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier
en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke afspraken. De
club heeft enkele gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het
bestuur draagt deze dan ook actief uit. Met name de trainers, begeleiders
en ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en
voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van deze
regels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen. Als club
ondersteunen wij het Fairplay Charter en het Panathlonverklaring in de
jeugdsport van de KBVB. Want jeugdvoetbal is en blijft een leer- en
groeiproces naar individueel beter worden, ieder in zijn tempo en met zijn
mogelijkheden. Het ontwikkelen van het individu staat steeds voorop,
daardoor zal het resultaat in onze opleiding ondergeschikt blijven.

2 ENGAGEMENT VAN DE CLUB EN DE SPELERS
Wij menen te mogen zeggen dat K. BERG & DAL V.V. een toffe club is en
wij proberen dit ook zo te houden.

Zowel het bestuur alsook onze

bekwame en (gediplomeerde) trainers trachten hiertoe hun steentje bij te
dragen. Als bestuur is het onze wens dat elke jeugdvoetballer met
plezier naar K. BERG & DAL V.V. komt om te voetballen. De club tracht
dan ook om elke jeugdvoetballer vreugde te laten beleven aan het
voetbalspel. Voetbal is een ploegsport en daarom verwachten wij van
onze jeugdspelers, trainers, afgevaardigden en ouders dat enkele regels
worden gerespecteerd. De club probeert de 50% speeltijd per wedstrijd
na te streven, volgens de nieuwe richtlijnen van het jeugdvoetbal.
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3 Goede afspraken maken goede vrienden
3.1 VOOR DE SPELERS
De 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 / afgevaardigde als niet aan de training of de wedstrijd
kan worden deelgenomen, dit kan gebeuren via PSD.
- Is bij de training en wedstrijden tijdig aanwezig.
- 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.
- Draag tijdens de wedstrijden het tenue van K. BERG & DAL V.V., maar
niet tijdens de trainingen. Men komt aan en vertrekt met het trainingspak van
de K. Berg en Dal V.V.
- Hij heeft respect voor de tegenstander en het publiek.
- Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters
ook al is de speler het daar niet mee eens.
- Wees zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden
en kleedkamers.
- Vanaf U10 dient men na een training en wedstrijd te douchen in de
ter beschikking gestelde kleedkamers (thuis en uit). Onze U6 en U7 raden we
sterk aan om te douchen na elke wedstrijd, de trainer gaat samen met één
(groot-)ouder naar de kleedkamers om alles vlot te laten verlopen.
Onze U8 en U9 zijn douchen ook allemaal na elke wedstrijd in het
complex, dit enkel onder begeleiding van de trainers.
- Vanaf U15 helpt men mee met het schoonmaken van de kleedkamer.
- Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze
in bewaring bij de trainer of begeleider.
- Help desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de
training.
- Bij de wedstrijd- of tactiekbespreking, evenals bij het opstellen van de
ploeg, wordt algemene aandacht en stilte gevraagd.
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- Brengt identiteitskaart mee voor elke wedstrijd (vanaf 12 jaar)
- Er worden geen sieraden gedragen tijdens de wedstrijd (horloge, ketting, …)
- De scheenbeschermers worden steeds gedragen op trainingen en wedstrijden.
- De trainer geeft aan vanaf en tot wanneer het verplicht is om in een lange
broek te komen trainen tijdens de winterperiode.
- Steeds mee te brengen basisuitrusting:

Voetbalschoenen, kousen en

scheenbeschermers
- Wasgerief, badslippers
- Aangepaste kledij tegen regen en koude (trainingspak, reserve Tshirt, handschoenen, thermisch T-shirt, broek kousen …)
- Twee plastic zakken (voor vuile schoenen en kleren)
- Proper ondergoed
- Kledingstukken naamtekenen is heel belangrijk voor het terug toekennen.
- Voor testwedstrijden of -trainingen bij een andere club is een
schriftelijke toestemming van het jeugdbestuur en de gerechtelijke
correspondent vereist omwille van de eerlijkheid ten opzichte van onze
club én omwille van de verzekering voor de speler.

3.2 VOOR DE TRAINERS EN BEGELEIDERS
De ploegafgevaardigde en trainer hebben een voorbeeldfunctie:
- Sportief gedrag tegenover de tegenstander EN de scheidsrechter.
- Geef het sportief gedrag mee aan je spelers
- Na afloop van de match tegenstander en scheidsrechter een hand geven.
- Wijs supporters en ouders op hun uitlatingen tegenover eigen speler,
tegenstanders en de scheidsrechter. De ploeg kan hier ook zwaar beboet
voor worden.
- Laten de kleedkamers thuis gepoetst achter, bij de uitploeg enkel netjes.
- Zorgen voor desgevraagd water aan de scheidsrechter en tegenpartij.

3.3 KLEEDKAMERREGLEMENT
Omdat we fier zijn op onze nieuwe accommodatie en deze in topconditie willen
houden, zouden we graag met jullie enkele afspraken maken, want “goede
afspraken, maken goede voetbalvrienden”:
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*Orde en netheid in de kleedkamer, kantine & sportvelden.
*Heb eerbied voor het aangeboden materiaal, uitrusting en accommodatie.
*Voetbalschoenen zijn VERBODEN in de kantine.
*In de kleedkamer en op weg naar het veld, houden we onze bal in de handen.
*We voetballen NIET in de kleedkamers, ballen blijven stilliggen, botsen of naar
elkaar gooien in de kleedkamers is VERBODEN.
*We gooien niet met water of andere projectielen in de kleedkamers en erbuiten.
*Vandalisme op de club wordt NIET getolereerd en zal streng gesanctioneerd
worden.
*Na de wedstrijd reinig je VOOR je naar de kleedkamer gaat je voetbalschoenen
met de daarvoor voorziene borstels.
*We stampen of zetten onze voeten NIET tegen de muur, en gaan ook niet met
vuile kledij tegen de muur staan.
*Voetbalschoenen worden NIET onder de douche proper gemaakt.
*Voetbal is een teamsport, pesten krijgt hier GEEN plaats.
*Douche kort en krachtig, zo helpen we mee aan het milieu.
*Na gebruik worden de kleedkamers netjes gekuist en afval in de vuilbakken
gedeponeerd. (voorzie een beurtrol).
*Wedstrijdkledij wordt netjes bij elkaar gelegd volgens afspraak met trainer of
afgevaardigde.
*Er geldt een algemeen ROOKVERBOD in de kleedkamers en kantine.
*Elk team heeft zijn vaste kleedkamer en is dus medeverantwoordelijk voor een
mooie en nette kleedkamer.
Wanneer iedereen zich aan bovenstaand punten houdt, zullen alle ploegen steeds
in een aangename en propere kleedkamer terecht kunnen. Het naleven van deze
afspraken moet een klimaat van rust opleveren waarin het voor iedereen binnen
de club, aangenaam vertoeven is.
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3.3 VOOR DE OUDERS EN SUPPORTERS
- Wij vragen ook aan de ouders sportief gedrag en gezond enthousiasme
voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. uw zoon/dochter,
zijn/haar ploegmaats, de trainer en afgevaardigden, de tegenstrever en
de scheidsrechter. U vervult immers een voorbeeldfunctie!
- Elke afwezigheid voor een training/wedstrijd wordt vooraf gemeld aan de
trainer, dit kan je ingeven via PSD. Niet afmelden van je kampioen, dan bepaalt
de trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag
voetballen.
- Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische
aspecten. Coaching gebeurt door de trainer en niet door de ouders of de
afgevaardigden.
- Wij vragen ook uw kind niet te straffen door, het bijwonen van
trainingen of wedstrijden te verbieden, voetbal is een ploegsport, wij
rekenen op uw zoon/dochter.
- Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties (premie voor
doelpunten ) is te vermijden.
- Gelieve uw (negatieve) kritiek te beperken en rechtstreeks mee te delen
aan de verantwoordelijke personen. Dit nooit in het bijzijn van de
kinderen of andere personen. Voor vragen of problemen i.v.m. het sportieve kan
je steeds terecht bij de trainers en TVJO.
- Voor extra – sportieve vragen kan je de afgevaardigden of de
bestuursleden contacteren.
- Spelers (U5 tot U13) worden bij de training en wedstrijd gebracht en
afgehaald aan de kleedkamers die hen door de trainer in het begin van
het seizoen is toegewezen, dit voor hun veiligheid.

4 VERVOER
De verplaatsingen worden meestal met de auto gemaakt. We verzamelen steeds
aan de club en vertrekken stipt op het afgesproken uur. Wie uitzonderlijk
rechtstreeks rijdt, verwittigt steeds de trainer/afgevaardigde. Gelieve op
regelmatige basis uw plicht als ouder op te nemen en voor vervoer te zorgen.
Tijdens de rit niet meer personen toelaten in de auto dan de verzekering toelaat.

Clubreglement

K.Berg

en

Dal

V.V.

P a g i n a 6 | 12

5 AFSPRAKEN IN VERBAND MET DE SCHOOL
- De studies hebben steeds voorrang op het voetbal.
-Verwaarlozen van de studies kan, na contact met de ouders, leiden tot
tijdelijke stopzetting van trainings- en wedstrijdactiviteiten.
- Schoolproblemen worden tijdig door de ouders aan de trainer en het
jeugdbestuur gemeld.
- Indien een speler verstek moet geven door schoolverplichtingen,
dient dit gemeld te worden door de ouders, maar zal daar steeds
begrip voor getoond worden.
- Tijdens de examenperiode zal voor de oudere leeftijdscategorieën het
trainingsritme aangepast worden indien nodig.

6 VERZORGING EN VOEDING
- De nachtrust van de spelers is van het allergrootste belang om de
intensiteit van de inspanningen te kunnen verwerken. Daarenboven
moeten zij zich fris kunnen aanbieden op trainingen en wedstrijden om
een hoog technisch niveau te kunnen bereiken.
- Er wordt aangeraden om voor de training of wedstrijd een lichte vetarme
maaltijd te nuttigen.
- Spelers kunnen op willekeurig tijdstip gevraagd worden voor hun
medewerking te verlenen aan gezondheidsonderzoeken en drugstesten.
Spelers die betrapt worden op stelen, het gebruik, bezit of dealen
van drugs of verboden middelen worden onmiddellijk uit K. BERG
& DAL V.V. verwijderd bij beslissing van het dagelijks bestuur. Een
beroep tegen deze beslissing is niet mogelijk.
- Het gebruik van alcoholische dranken en tabak door -16 jarige
wordt ten strengste verboden in de accommodatie van onze club.
Tevens wordt het gebruik ervan buiten de K. BERG & DAL V.V.
accommodatie ten stelligste afgeraden.
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7 VERBODEN
In het stadion zijn teksten, schelden, grof taalgebruik, treiteren,
pesten, symbolen, spreekkoren, gebaren en onbetamelijke
uitlatingen die aanleiding geven tot racisme, xenofobie, provocatie
en discriminatie verboden. Elke houder van een toegangsbewijs of van
een speciale toelating afgeleverd door de organisator houdt zich in het
stadion volledig op eigen risico op.
- Geen onnodige waardevolle voorwerpen (GSM, horloge, sieraden, ... ) of
grote hoeveelheden geld meebrengen naar de kleedkamer. De club is
niet verantwoordelijk voor diefstal, ongevallen of beschadiging
van persoonlijke zaken.

8 VERZEKERING
- Teneinde alle rechten op een tegemoetkoming van het FSF – fonds van
de KBVB of VFV – voor sommige medische kosten te behouden, moeten
de aangesloten spelers, blessures opgelopen tijdens een wedstrijd
of op training binnen de 48 uur na het ongeval laten attesteren
door een geneesheer op een specifiek voor de KBVB bestemde
formulier “Aangifte van Ongeval”. Dit formulier is ter beschikking
op de club, bij uw afgevaardigde of bij de gerechtigde correspondent.
- Binnen de 7 dagen na het ongeval moet de aangifte, behoorlijk
ingevuld door de dokter en de betrokken speler, en vergezeld van
een klever van uw ziekenfonds worden overhandigd aan de
secretaris van K. BERG & DAL V.V.
- Houd rekening dat niet alle kosten worden terugbetaald door het FSF –
fonds. Ouders die dit toch wensen kunnen steeds zelf een bijkomende
sportverzekering afsluiten.

9 LIDGELD
Het dagelijks bestuur bepaalt ieder jaar de lidmaatschapsbijdrage.
Het lidgeld bedraagt dit seizoen €200 voor de jeugd. Bij inschrijving van een
tweede, derde,… gezinslid wordt het lidgeld vastgezet op €180 per kind.
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Voor seizoen 2022-2023 is er keuze uit 4 basispakketten:
Pakket 1: (VERPLICHT NIEUWE leden) trainingspak + bal + drinkbus+ kousen.
Pakket 2: Hoodie+ bal+ drinkbus+ kousen.
Pakket 3: Voetbaltas+ bal+ drinkbus+ kousen.
Pakket 4: Voetbalrugzak+ bal+ drinkbus+ kousen.

We vragen u als ouder van een speler U7 t.e.m. U17 om voor 1 augustus
2022 het juiste bedrag (om de nodige aankopen te voorzien) te
betalen op rekeningnummer BE70 9792 6809 0625. Het niet
betalen van het volledige lidgeld heeft tot gevolg dat de speler bij
aanvang van de competitie op 1 september 2022 niet opgesteld wordt.
Alle U6 spelers betalen uiterlijk 25 augustus. Nieuwe leden van K. BERG & DAL
V.V. dienen het lidmaatschapsgeld pas te betalen na een testperiode van 1
maand. Er worden echter wel geen wedstrijden gespeeld en geen
kledijpakketten uitgedeeld aan spelers die nog geen lidgeld betaald hebben.

Voor dit lidgeld biedt K. BERG & DAL V.V. bovendien:
- Bij deelname aan de thuiswedstrijden een gratis drankje.
- Een Sinterklaasfeest voor de jeugdspelers tot de leeftijd U13.
- Een Kerstcadeau voor alle jeugdspelers.
-…

Het lidgeld wordt o.a. gebruikt om een talrijke kosten die de vereniging
jaarlijks heeft te kunnen financieren : Scheidsrechterkosten, trainers, btw,
Sabam, billijke vergoeding, verlichting, verwarming, onderhoudswerken,
benzine, kalk, meststof, water, afschrijven grasmachine, e.a.

Dit lidgeld dekt eveneens de administratiekosten verbonden aan de
aansluiting van een speler aan de KBVB en VFV. Bv. betaling van de
verzekering aan het FSF voor medische onkosten bij blessures, de
aansluitingstaks voor de spelers, enz…

Clubreglement

K.Berg

en

Dal

V.V.

P a g i n a 9 | 12

10 UITSCHRIJVEN EN INSCHRIJVEN
Uitschrijven (kan uiterlijk tot en met 30 april, dit zowel online als offline)
en opnieuw aansluiten: We merken af en toe dat spelers zich
uitschrijven, om de vrijheid te hebben om van club te veranderen,
maar zich nadien opnieuw bij ons aansluiten. Dit kost de club 25
euro per speler. Dit bedrag wordt doorgerekend aan de speler in
kwestie en moet cash betaald worden bij het opnieuw aansluiten.
Om speelgerechtigd te zijn voor de officiële wedstrijden van de eerste
ploeg tijdens het seizoen volgend op het ontslag, moet de heraansluiting
wel gebeuren uiterlijk op 31 augustus.

11 SANCTIES
Bij het niet naleven van dit huishoudelijk reglement kunnen
respectievelijk door de trainer en afgevaardigden, in samenspraak
met het bestuur sancties genomen worden (dit kan je terugvinden in het
beleidsplan dat in de kantine ter inzage ligt, onder het punt 3.4 Sanctiebeleid).
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 K.B.V.B worden
ten laste gelegd aan de speler of ouders.
Dit huishoudelijk reglement is opgesteld om iedereen in kennis te stellen
van een aantal praktische afspraken omtrent de jeugdwerking van K.
BERG & DAL V.V. Dit reglement beoogt voornamelijk de goede
werking tussen de club, trainers en afgevaardigden, spelers en
ouders te bevorderen.
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12 GDPR
In het kader van de privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is,
wordt er aan de ouders van elke aangesloten speler gevraagd toestemming te
geven om foto's en/of videobeelden te mogen maken (trainingen, tornooien,...)
en daarna te posten (website, social media,...). Belangrijk te weten is dat deze
toestemming op eenvoudige wijze terug kan worden ingetrokken. Hiervoor kan
u een document invullen dat te bevragen is in de kantine.
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13 Nuttige gegevens

VOORZITTER
Chris Verheyen
chris.verheyen@bergendalvv.be
Telefoon: 0475/65.64.95

JEUGDVOORZITTER
Cindy Gielen
cindy.gielen@bergendalvv.be
Telefoon: 0494/36.67.32

JEUGDBESTUUR
Leen Feyens
leen.feyens@bergendalvv.be
Telefoon: 0493/04.88.56

TVJO (Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding)
Christof Vlaeyens
tvjo@bergendalvv.be
Telefoon: 0495/32.65.10

JEUGDCOÖRDINATOR
Geert Michiels
jc@bergendalvv.be
Telefoon: 0492/43.90.28

Gerechtigd correspondent (GC)
Hendrickx Guido
gc@bergendalvv.be
Telefoon: 0476/44.79.12

K. BERG & DAL V.V., Sportlaan z/n, 2450 Meerhout.
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