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Intern reglement Londerzeel United 

Algemeen 

▪ Iedere aangesloten speler/trainer onderwerpt zich aan het 

huishoudelijk reglement dat beschikbaar is op onze website. 

▪ Dit reglement werd opgemaakt op basis van de statuten van de 

vereniging. 

▪ Gebeurlijke meningsverschillen, kritiek of voorstellen worden via de 

trainer/coördinator/ouderraad/spelersraad voorgelegd aan het 

bestuur. 

▪ Door dit intern reglement gelezen te hebben, zijn jullie akkoord. 

Indien jullie niet akkoord gaan, gelieve ons dit dan te melden voor 1 

augustus van elke nieuw seizoen. 

 

Afspraken: Beleefdheid en fairplay 

▪ Behandel je medespelers, tegenstrevers, scheidsrechters en al de 

mensen die jou je favoriete hobby laten beoefenen, steeds met 

RESPECT.  

▪ Pestgedrag, racisme en/of fysiek geweld of (seksueel) 

grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. 

▪ Ongehoord taalgebruik laten we achterwege.  

▪ Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en tegenstrever 

na een wedstrijd (ook na een verloren wedstrijd!!!).  

▪ Het is verboden te roken in de kleedkamers of op het veld. Alcohol 

mag ook niet genuttigd worden op het veld.  

▪ Wie rommel maakt, ruimt dat zelf op. Neem lege flesjes na een 

training of wedstrijd mee naar de kleedkamer en deponeer ze daar 

in de vuilnisbak. 

▪ Londerzeel United voert een absolute nultolerantie tegenover 

het gebruik van drugs. Spelers die betrapt worden op het 

gebruik of bezit van illegale middelen, riskeren uitsluiting uit de 

club. 

▪ De club zal ook een nultolerantie hanteren t.o.v. doping. Londerzeel 

United erkent en aanvaardt dat Voetbal Vlaanderen, waarbij zij is 

aangesloten, haar disciplinaire bevoegdheid in 

dopingaangelegenheden heeft toegewezen aan het Vlaams Doping 

Tribunaal voor wat betreft de topsporter en voor wat betreft de 

andere sporters aan de instanties voorzien in het Vlaams 

antidopingreglement. 

▪ Om diefstal zoveel mogelijk uit te sluiten, vragen wij om zo 

weinig mogelijk waardevolle voorwerpen mee te brengen naar 

training en/of wedstrijden. 
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▪ Diefstal van materiaal of persoonlijke bezittingen van 

medespelers betekent directe verwijdering uit de club en zal 

gerechtelijk vervolgd worden. 

▪ Rode en gele kaarten door een impulsieve reactie of door 

protesteren of door onsportief gedrag (natrappen,..) zullen indien 

nodig gesanctioneerd worden.  

▪ Indien speler, trainer, ploegverantwoordelijke een gele en/of rode 

kaart krijgt omdat hij onbeleefd (zeuren en commentaar geven) is 

geweest tov een scheidsrechter, krijgt hij/zij een sanctie. Hij of zij 

zal verplicht worden een (jeugd)wedstrijd te arbitreren. Dit dient te 

gebeuren het weekend na de gebeurtenis. Deze arbitrage telt niet 

mee als een activiteit voor P3 of ze krijgen hiervoor ook geen 

vergoeding (drankkaart). 

▪ Bij wangedrag binnen de club kan door de trainer, afgevaardigde, 

coördinator of het bestuur een disciplinaire straf worden opgelegd 

na raadpleging van alle betrokken personen.  

▪ Een goede sfeer binnen de ploeg is belangrijk, ook naar de 

prestaties op het veld toe. Conflicten kunnen te allen tijde met de 

betrokkenen worden uitgepraat.  

▪ Uitslagen en rangschikkingen zijn belangrijk maar steeds 

ondergeschikt aan de ontwikkeling en de prestaties van de speler.   

▪ Indien er problemen zijn kan je steeds terecht bij iemand van het 

bestuur, de ouderraad of de vertrouwenspersoon. 

 

Afspraken: Stiptheid 

▪ Aanwezigheid op training is verplicht. 

▪ Voor de training ben je uiterlijk 10 minuten voor aanvang in de 

kleedkamers/op het veld aanwezig. 

▪ De trainer laat zijn spelers tijdig weten om hoe laat de spelers voor 

een wedstrijd moeten aanwezig zijn. Probeer je aan de afspraak te 

houden. Indien dit niet zou lukken, dan laat je dit tijdig aan de 

trainer weten. 

▪ Bij uitwedstrijden komt men op het afgesproken tijdstip en plaats 

samen. Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet 

       aanwezig kan zijn, verwittigt hij tijdig de trainer. Bij trainingen    

 minstens 2 uur op voorhand, bij wedstrijden 24 uur op voorhand. 

▪ Spelers vanaf 12 jaar brengen elke wedstrijd hun identiteitskaart 

mee. 

▪ Spelers die nauwkeurig trainingen bijwonen krijgen voorrang op 

spelers die regelmatig trainingen missen. 

▪ Stipt op het afgesproken tijdstip vertrekken de auto’s. Wie 

rechtstreeks naar het terrein van de tegenstander gaat, verwittigt 
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de trainer of afgevaardigden. 

 

Kledij en materiaal 

▪ Wedstrijdshirts zijn eigendom van de club. Ze worden bij aanvang 

van het seizoen door de club bezorgd aan de trainers.  

o Van U6 tem U13 zullen de shirts gewassen worden door de 

ouders (beurtrol).  

o Vanaf U15 en bij de seniorenploegen 

(P3/P4/reserven/veteranen) worden de shirts gewassen op 

campus Sint Jozef.   

o Bij de Malderse Vets zal er een beurtrol zijn voor de was 

(broekje, kousen en shirts).  

o De was van de dames wordt gedaan op campus Malderen.  

▪ Wedstrijdbroekje en kousen krijg je als je het lidgeld betaald hebt. 

Dit neem je zelf mee naar huis en naar de wedstrijd. Extra kousen 

en wedstrijdbroekje kunnen steeds gekocht worden op de club. 

▪ Spelers van P3 en P4 hebben recht op een 2de paar kousen, enkel 

indien het 1ste paar kapot is. 

▪ Kledij kan besteld worden via de website (google forms). We vragen 

dit te doen voor 5 juni of zo snel mogelijk na inschrijving. Fysieke 

pasdagen zullen ook gepland worden in de maand juni. 

▪ Bestelde kledij krijg je pas bij het betalen van het lidgeld (de helft 

wordt betaald op pasdag en het andere gedeelte voor de competitie 

start): voor P3/P4 tegen 15/7, voor dames/veteranen tegen 15/8 en 

voor de jeugdploegen en Malderse Vets voor 1/9. 

▪ Scheenbeschermers zijn verplicht en worden door de spelers zelf 

aangeschaft.  

▪ Zorg dat je steeds aangepast schoeisel bij hebt naargelang de 

weersomstandigheden.  

▪ We beginnen de training of match steeds met net materiaal. De 

schoenen horen dus gepoetst te zijn.  

▪ Op trainingsdagen zorgt elke speler voor aangepaste kledij 

naargelang de weersomstandigheden. 

▪ Er worden door de spelers geen ballen uit de rekken gehaald en 

opgepompt. 

▪ In samenspraak met de trainer wordt trainingsmateriaal gehaald en 

na de training weer opgeruimd en op de voorziene plaatsten 

teruggezet. 

▪ Diefstal van materiaal of persoonlijke bezittingen van medespelers 

betekent directe verwijdering uit de club en zal gerechtelijk vervolgd 

worden. 

▪ Bij opzettelijke beschadiging worden de herstellingskosten integraal 

aangerekend aan de vernieler. 
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Afspraken kleedkamers 

▪ We zitten niet aan andermans spullen en/of kledij. Vermijd het 

meebrengen van kostbare voorwerpen. Laat ze niet onbeheerd 

achter. Geef ze desnoods af aan de afgevaardigde. 

▪ Geen GSM gebruik in de kleedkamers.  

▪ De kleedkamers worden alleen gebruikt om zich om te kleden en om 

te douchen. 

▪ Vermijd nodeloos verkwisten van warm water. Er komen nog andere 

ploegen/spelers achter jou. 

▪ Voetbalschoenen worden steeds buiten gereinigd, nooit onder de 

douche. 

▪ De kleedkamers worden zelf door spelers/trainers/ouders (beurtrol) 

gereinigd tijdens trainings- en wedstrijddagen. De 

eindverantwoordelijkheid ligt bij de afgevaardigde en de trainer van 

de ploeg. 

▪ Uiterlijk 30 minuten na het einde van de wedstrijd of training 

worden de kleedkamers verlaten. 

▪ We laten geen blikjes, flesjes of ander afval achter in de 

kleedkamers of op de terreinen.  

▪ Na iedere wedstrijd of training wordt er aanbevolen te douchen. Het 

gebruik van badslippers is hierbij aangewezen.  

▪ Tot en met U7 worden ouders toegelaten in de kleedkamer. 

 

Afspraken met ouders en supporters 

▪ Ouders, familie en vrienden van jeugdspelers zijn steeds welkom. 

Zij zorgen immers voor een sfeervolle entourage bij het 

jeugdvoetbal. Wel wordt er verwacht dat zij zich steeds als een 

waardige supporter gedragen.  
▪ Positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de 

prestaties van uw zoon/dochter. Steun uw kind vooral bij 

tegenslagen en teleurstellingen en relativeer slechte en goede 

prestaties.  
▪ Sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de 

wedstrijden is belangrijk. U vervult een voorbeeldfunctie.  
▪ Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere 

voetbaltechnische aspecten. Coaching tijdens de wedstrijd gebeurt 

door de trainer en niet door de afgevaardigden of ouders. 
▪ Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties (premie per 

doelpunt) wordt ten zeerste afgeraden.  
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▪ Positieve kritiek kan steeds rechtstreeks aan de verantwoordelijke 

personen meegedeeld worden. Dit is zeer belangrijk in het kader 

van het creëren van een goede sfeer in alle geledingen van de club.  
▪ Voor vragen i.v.m. het sportieve kan je steeds terecht bij de trainer, 

de jeugdcoördinatoren en TVJO in die volgorde. Voor extra sportieve 

vragen kan je steeds de jeugdverantwoordelijke (AVJO) en de 

verantwoordelijken van de ouderraad contacteren.  
▪ Voor de veiligheid van onze jeugd vragen wij de ouders om hun 

kinderen af te halen/aanwezig te zijn ten laatste 30 min na het 

einde van de training. 
▪ Ouders zorgen ervoor dat hun kind tijdig aanwezig is op trainingen 

en wedstrijden en dat de trainer verwittigd wordt bij afwezigheid. 

▪ Ouders zorgen ervoor dat het lidgeld op tijd betaald wordt. 

▪ Ouders zorgen ervoor dat een kind ouder dan 12 altijd zijn 

identiteitskaart bijheeft. 

▪ Ouders hebben altijd en overal een voorbeeldfunctie. Aanmoedigen 

mag (moet), maar blijf altijd positief, ook bij verlies of tegenover de 

tegenstander. Ga ook nooit in discussie met supporters van de 

tegenpartij 

▪ Ouders tonen positieve belangstelling voor de sportieve prestaties 

van hun zoon/dochter en steunen hen ook bij tegenslagen en 

teleurstellingen. 

▪ Ouders leggen geen hoge druk op hun kinderen. Plezier is belangrijk 

en sport is meer dan winnen of verliezen. Voetbal draait ook om 

teamspirit, vriendschap en samenwerking. 

▪ Ouders trekken nooit de beslissingen van de scheidsrechter in 

twijfel. De man heeft een bijzonder moeilijke taak. 

▪ Ouders bemoeien zich tijdens de wedstrijd niet met de opstelling en 

de tactiek. Dat is het werkgebied van onze trainers. Wie toch vragen 

of bedenkingen heeft, kan daar na de wedstrijd in alle rust over 

praten met de trainer en de betrokken jeugdcoördinator.  

▪ Voetbal is een ploegsport. Wij rekenen dan ook op de aanwezigheid 

van uw kind. Straf het niet door het bijwonen van trainingen of 

wedstrijden te verbieden. 

▪ Ouders zorgen voor een haalbaar en gezond evenwicht tussen de 

sportactiviteiten en de schoolse verplichtingen van je kind. 

▪ Ouders blijven altijd achter de omheiningen bij trainingen en 

wedstrijden. 

▪ Ouders proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn op clubactiviteiten 

als eetfestijnen, tornooien en andere extra-sportieve evenementen. 

Helpende handen worden overigens altijd geapprecieerd. 

▪ Ouders zorgen ervoor dat de kledij van hun kinderen is 

genaamtekend, zo kunnen we verloren voorwerpen tot een 

minimum beperken. 
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▪ Ouders helpen hun kinderen een gezonde levenswijze te 

ontwikkelen en geven zelf het goede voorbeeld. Ze zorgen ervoor 

dat hun kind voldoende rust heeft en beperken het gebruik van 

alcohol en sigaretten in het bijzijn van spelers. 

 

Ongevallenverzekering 

▪ Teneinde alle rechte op een tegemoetkoming voor sommige 

medische kosten te behouden, moeten de aangesloten spelers 

blessures opgelopen tijdens een wedstrijd/training binnen de 48 uur 

na het ongeval laten attesteren door een geneesheer op het 

specifiek bestemde ongevallenformulier. Dit formulier is beschikbaar 

in de kantine en op de website. 

▪ Binnen de week na het ongeval moet de aangifte, behoorlijk 

ingevuld door de geneesheer en de betrokken speler, worden 

overhandigd op de club. Vergeet niet te handtekenen en een 

kleefbriefje te plakken. 

▪ Niet alle kosten worden terugbetaald.  

 

Afspraken rond lidgeld 

▪ Het bestuur bepaalt elk jaar de hoogte van het lidgeld. 

▪ Iedere speler is verplicht om zijn lidgeld tijdig te betalen. Indien dit 

niet tijdig gebeurd is, kan hij/zij geen wedstrijden meespelen. Voor 

P3/P4 tegen 15/7, voor dames/veteranen tegen 15/8 en voor de 

jeugdploegen en de Malderse Vets voor 1/9. 

▪ Het lidgeld dekt de administratiekosten verbonden aan de 

aansluiting van een speler aan de KBVB, verzekering bij KBVB, 

kosten voor onderhoud terreinen, kantine, vergoeding trainers, 

aankoop materiaal, ... 

▪ Elk lid ontvangt een broekje en kousen in de clubkleuren 

(blauw).  

▪ Alle leden van Londerzeel United genieten gratis toegang tot de 

thuiswedstrijden van ons eerste elftallen. 

▪ Na het betalen van het lidgeld krijg je een document voor de 

mutualiteit. 

 

Extra afspraken voor spelers van P3 

▪ De 1ste winstpremie wordt enkel uitbetaald indien hij 3 activiteiten 

heeft gedaan.  
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o Minimum 2x arbitrage tijdens jeugdwedstrijd (1 arbitrage telt 

maar als een halve activiteit) 

o De andere vrij te kiezen naargelang beschikbaarheid (helpen 

eetfestijn, ..) 

▪ Iedere speler is verplicht om op de 2 eetfestijnen te komen eten. 

Indien dit niet gebeurt dan krijgen ze een boete van €50 (per 

eetfestijn). 

▪ Indien het seizoen stopgezet wordt, kan Londerzeel United niet 

verplicht worden om de 1ste winstpremie uit te betalen aan spelers 

die op dat moment nog geen 3 activiteiten hebben gedaan. 

 

Regels voor de trainers 

• De trainer is verantwoordelijk voor het plaatsen en opruimen 

van terreinen (doelen, hoekschopvlaggen, potjes, ...) bij 

wedstrijden. 

• De trainer is verantwoordelijk voor de orde in de kleedkamer 

tot de laatste speler die heeft verlaten. Hij beslist ook wanneer 

de spelers de kleedkamer mogen verlaten. 

• De trainer heeft een voorbeeldfunctie en heeft respect voor de 

spelers, ouders en begeleiders en uiteraard ook voor de 

tegenstander en de scheidsrechter. 

• De trainer brengt spelers passie bij voor het spel bij en waakt 

over de fair-play. 

• De trainer is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen 

(ballen, hesjes, potjes, doelen, …) en zorgt ervoor dat deze na 

de trainingen worden opgeborgen op de daarvoor bestemde 

plaatsen. 

• De trainer neemt deel aan de trainersvergaderingen die door 

de jeugdcoördinatoren worden ingelegd. Er zullen op 

regelmatige basis ook functionerings- en evaluatiegesprekken 

plaatsvinden. 

• De trainer ziet erop toe dat de spelers gepast kledij aanhebben 

naargelang de weersomstandigheden. 

• De trainer deelt ook mee hoe laat er wordt verzameld voor de 

wedstrijd. Deze informatie kan je ook terugvinden via PSD. 

• De trainer zorgt voor het tijdig verwittigen van spelers en 

ouders bij eventuele wijzigingen of afgelastingen van 

wedstrijden en/of trainingen. Hij geeft deze info ook door aan 

de GC, jeugdcoördinatoren en de webmasters zodat zij deze 

info op de website kunnen plaatsen. 
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• De trainer overlegt bij problemen altijd met de 

jeugdcoördinator. Bij gesprekken met ouders moet altijd een 

jeugdcoördinator aanwezig zijn. 

• Trainers vullen ook tijdig hun wedstrijdblad in. 

• Zij halen voor de thuiswedstrijd hun drankbonnetjes. 

•  

 

Afspraken voor afgevaardigden 

• Afgevaardigden helpen de trainers waar nodig. 

• Hij volgt de instructies op van de trainer. 

• Hij vult tijdig het wedstrijdblad in. Hij zorgt ook dat alle 

identiteitskaarten bij de scheidsrechter liggen. 

• Hij haalt ook de kledij voor een uitwedstrijd. Bij een thuiswedstrijd 

legt hij de kledij in de kleedkamer klaar. 

• Hij ziet ook of de wedstrijdballen voldoende opgeblazen zijn. Zo 

niet, dan doet hij dit. Hij legt de wedstrijdbal klaar in de kleedkamer 

van de arbiter. 

• Hij kijkt ook na of er een arbiter aangeduid staat. Is er geen 

aangeduid door KBVB, dan geeft hij dit door aan de 

verantwoordelijke binnen de club. 

• Hij zorgt er ook voor dat de tegenstander flessen water krijgt voor 

de wedstrijd. 

• Hij voert de communicatie met de scheidsrechter. Hij zorgt ervoor 

dat deze drank, eten en zijn vergoeding krijgt. 

• Hij zorgt ervoor dat de kledij terug in de juiste zak belandt en dat 

deze tijdig bij de juiste persoon is, zodat deze tijdig gewassen kan 

worden. 

• Hij zorgt ook dat wedstrijdballen na de wedstrijd terug op hun plaats 

gelegd worden. 

• Ook de afgevaardigde vervult in alle omstandigheden een 

voorbeeldfunctie. Hij gaat dus ook respectvol om met de eigen 

spelers, de tegenstanders, de scheidsrechter en het publiek. 

 

Afspraken voor scheidsrechters (tijdens jeugdwedstrijden) 

• De verantwoordelijke van de scheidsrechter zorgt er voor dat 

er arbiters zijn voor elke thuiswedstrijd. 

• Elke persoon die een wedstrijd arbitreert, krijgt een drankkaart 

ter waarde van €10. 

• De verantwoordelijke bezorgt de personen de drankkaart. 
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Mallybal Mini 

• Mallybal Mini vindt plaats in de Verma op een zondag van 10u 

tot 11u. Data worden via de website en fb doorgegeven. 

• Inschrijven is verplicht via mallybal@londerzeelunited.be. 

• Kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen hieraan deelnemen. Wij 

vragen dat 1 ouder ook steeds meedoet met zijn/haar dochter 

of zoon. 

• Op het einde van de les krijgt ieder kindje een flesje water en 

een koekje. 

 

Foto’s GDPR 

▪ We plaatsen soms foto’s op fb of op onze website. 

 

Ontslag bij de club 

▪ Vul het digitaal formulier in (van 1 april tem 30/4) via 

www.belgianfootball.be/nl/ontslag 

▪ Dan ben je vanaf 15/5 een vrije speler en kan je je bij een andere 

club aansluiten. 

▪ Tijdens de andere maanden kan dit alleen maar mits akkoord van 

het volledige bestuur. 

 

Communicatie 

▪ Londerzeel United beoogt een open communicatie. Is er een 

probleem of heb je een suggestie, dan kan je steeds bij iemand van 

het bestuur terecht.  

▪ We zullen werken met PSD. Dit is een app waar je alle info rond 

trainingen en wedstrijden kan terugvinden. 

 

API 

• Ines Wollaert is onze vertrouwenspersoon. 

• Ethiek, altijd en overal: dat is één van hoekstenen van Voetbal 

Vlaanderen. Samen zetten we ons dagelijks in om iedereen een 

veilige, inclusieve sportbeleving te garanderen.  

• Het is ons doel om van elke club een warme omgeving te maken 

waar spelers, trainers, scheidsrechters, supporters, vrijwilligers en 

bestuurders zichzelf kunnen zijn. Hiertoe is het aanstellen van een 

club-API een belangrijke stap.  
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• Voetbal Vlaanderen zet zich in om het voetbal op en rond onze 

voetbalvelden aangenamer, eerlijker en veiliger te maken. We willen 

hierbij een fakkeldrager zijn in de sport.  

• Om die voorbeeldrol te vervullen, leggen we de nadruk op zaken 

als: •  

o Fundamentele mensenrechten, zoals gelijkheid en fysieke, 

psychische en seksuele integriteit bij onze clubs en in onze 

federatie  

o Discriminatie en racisme  

o De gezondheid en het welzijn van onze sporters  

o Fair play op en naast de voetbalvelden  

o Goed bestuur in de Vlaamse voetbalclubs en binnen Voetbal 

Vlaanderen zelf  

o Milieu en aandacht voor Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen  

 

Ouderraad 

• Visie & taken  

De ouderraad heeft tot doel de club en haar bestuur bij te staan en te 

ondersteunen in haar optimale werking.  

De ouderraad is een dynamische groep van ouders waarvan de kinderen 

spelend lid zijn van Londerzeel United. De voornaamste taak bestaat erin 

alle mogelijke initiatieven te ontwikkelen om de banden tussen de ouders, 

de kinderen en club te versterken. Kortom, een brug te zijn tussen de 

ouders en de club:  

• ouders vanuit hun eigen opvoedingsverantwoordelijkheid te 

betrekken bij het clubgebeuren;  

• opmerkingen en bedenkingen (kaderend in het thema 

veiligheid, welbevinden kinderen, pedagogie, communicatie, 

sfeer…)die leven onder de ouders signaliseren en 

kanaliseren;   

• jeugdactiviteiten te ondersteunen dmv helpende handen 

tijdens evenementen  

   

• Werkwijze  

De ouderraad is een participatief orgaan. Elke ploeg wordt 

vertegenwoordigd door minstens 1 ouder die zetelt in de ouderraad. 

(naam door te geven aan xxx voor 30 september)  

Er worden 3 vergaderingen doorheen het seizoen georganiseerd.   
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De 1e vergadering zal plaatsvinden op maandag 10 oktober in de kantine 

van locatie Malderen. Tijdens deze 1e seizoensvergadering zal er jaarlijks 

een verantwoordelijke worden aangeduid. De volgende vergaderingen 

gaan door op xx januari en xx april. 

 

 

 

Bij het niet naleven van dit reglement kunnen respectievelijk door de 

trainer en afgevaardigden, in samenspraak met het bestuur sancties 

genomen worden. 

 

Dit reglement is opgesteld om iedereen in kennis te stellen van een aantal 

praktische afspraken omtrent de werking van Londerzeel United. Dit 

reglement beoogt voornamelijk de goede werking tussen de club, trainers 

en afgevaardigden, spelers en ouders te bevorderen. 

 

 

 

 

 


