
INTERN CLUBREGLEMENT 

Huishoudelijk reglement  

Artikel 1. Algemeen: Wanneer een lid van KFC Schoten SK, verder ook genoemd “de club” zijn verplichtingen 
tegenover de club of één van de andere haar toegewezen aangeslotenen niet naleeft, kan KFC Schoten SK tegen de 

betrokkene de sancties nemen die zij passend acht. 

Boetes: Het clubbestuur van KFC Schoten SK behoudt zich ten allen tijde het recht voor de door de KBVB uitgesproken 
boetes te verhalen op de overtreder. De club kan aan de haar toegewezen aangeslotenen boetes opleggen die nader 
bepaald zijn in haar huishoudelijk reglement.De opgelegde boetes moeten op straf van verval binnen de maand, te 

rekenen vanaf de datum van de in kennis stelling aan de betrokkene, worden opgeëist. Niet betaling van de opgelegde 
boetes leidt tot onmiddellijke schrapping uit de club.De boetes kunnen worden opgelegd door het bestuur van de club, 

met de voorzitter als gevolmachtigde, en/of de technische staf. 

Schorsing: De club kan, als tuchtmaatregel, voor een bepaalde of onbepaalde tijd een schorsing opleggen aan één van 
haar leden.De club kan aan de KBVB voorstellen deze schorsing uit te breiden tot de Bond.De schorsingen kunnen 

worden uitgesproken door het bestuur van de club, met de voorzitter als gevolmachtigde. 

Desaffectatie: De club kan, als tuchtmaatregel, definitief afzien van de diensten van één van haar leden door 
desaffectatie bij de Bond.Desaffectatie kan enkel worden uitgesproken door het bestuur van de club, welke hiervoor de 

door de KBVB voorgeschreven procedure dient te volgen.Bij desaffectatie draagt de club geen enkele 
verantwoordelijkheid ten overstaan van de gedesaffecteerde.  

Schrapping: Indien één van de leden van KFC Schoten SK zich schuldig maakt aan daden die de eer aantasten kan de 
club de schrapping van de bondslijsten voorstellen.De club is verplicht elke aangeslotene voor te stellen tot schrapping, 

zodra deze veroordeeld werd bij een in kracht van gewijsde getreden beslissing, tot één van de volgende straffen:  

1. een criminele straf (meer dan 5 jaar opsluiting, dwangarbeid of hechtenis); 
2. een niet voorwaardelijke gevangenisstraf van ten minste zes maanden; 

Artikel 2. Verplichtingen van de club: 

De club verbindt er zich toe de gemaakte onderlinge afspraken na te leven. De leden behouden zich het recht voor bij 
niet naleving door de club, deze laatste in gebreke te stellen door aangetekend schrijven of deurwaardersexploot, en 
indien dit zonder gevolg gelaten werd gedurende een periode van 15 dagen, een uitbreiding van hun klacht te vragen 

langs bondswege. 

Artikel 3. Verplichtingen van de leden: 

Alle leden van KFC Schoten SK verbinden zich ertoe zich te onderwerpen aan het Huishoudelijk Reglement, waarvan zij 
geacht zijn de inhoud te kennen. Alle nieuwe leden worden bij ondertekening van de lidkaart in het bezit gesteld van 

dit reglement.Onder leden wordt verstaan alle personen die door ondertekening van de lidkaart via de KBVB 
toegewezen werden aan KFC Schoten SK, hetzij als bestuurslid, hetzij als oefenmeester of afgevaardigde, hetzij als 

speler.Het is personen zonder geldige lidkaart uitdrukkelijk verboden enige bestuursdaad te stellen of 
verantwoordelijkheid te dragen in naam van de club. In geval van juridische betwisting zullen enkel de rechtbanken 

van Antwerpen bevoegd zijn. 

Artikel 4. Bestuursleden: 

Enkel bestuursleden met een geldige blauwe bestuurderskaart, uitgereikt door de KBVB, kunnen hun functie geldig 
uitoefenen binnen de club. 

Regel + sancties: 

Een bestuurslid dient zich te houden aan het clubgeheim. Alle besprekingen en genomen beslissingen blijven 
binnenskamers. Overtredingen worden beoordeeld door de overige leden van het bestuur van KFC Schoten SK. De 

strafmaat wordt bepaald door de zwaarwichtigheid en kan gaan van een éénmalige berisping tot de finale schrapping 
uit het bestuur of zelfs uit de club. In geval van berisping zal bij herhaling onmiddellijk worden overgegaan tot 

schrapping.De strafmaat wordt bepaald door het bestuur van KFC Schoten SK. De overtreder wordt binnen de zes 
werkdagen na de uitspraak schriftelijk op de hoogte gebracht door een brief die, op straffe van nietigheid, de 

handtekening moet dragen van de voorzitter van de club en de gerechtigd correspondent van de club bij de KBVB.  

Artikel 5. Oefenmeesters en Afgevaardigden: 

a) Oefenmeesters: 



Elke voor KFC Schoten SK optredende oefenmeester dient in het bezit te zijn van een geldige aansluitingskaart bij de 
KBVB waaruit blijkt dat hij/zij als oefenmeester voor de club mag optreden.De oefenmeester draagt de sportieve 

verantwoordelijkheid voor de ploeg waar hij/zij voor optreedt. Hij/zij dient zich te onderwerpen aan de reglementen 
opgelegd door de KBVB, waarvan hij/zij geacht wordt ze te kennen.De oefenmeester dient zich te houden aan de 

clubdiscipline. Hij/zij zal ervoor zorgen dat zijn/haar ploeg de reputatie van KFC Schoten SK positief uitstraalt, en een 
voorbeeld is van tucht en discipline. Hij/zij zal zich er steeds van vergewissen dat er geen door de KBVB geschorste 
spelers of niet-aangesloten spelers worden opgesteld. Tijdens de oefenstonden draagt de oefenmeester zorg voor de 
door de club ter beschikking gestelde materialen, volgens het principe van de goede huisvader.Hij/zij zorgt ervoor dat 

de oefenstonden steeds op de afgesproken tijdstippen aanvangen, dat op wedstrijddagen de geselecteerde spelers 
tijdig aanwezig zijn en zich voorbeeldig gedragen op het voetbalveld en dat zijn afgevaardigde tijdig van alles op de 

hoogte wordt gebracht.De oefenmeester is verplicht de aanwezigheidslijsten van trainingen en wedstrijden in te vullen 
en tijdig te bezorgen aan de secretaris. 

Sancties: 

Boetes opgelegd door de KBVB aan de club, te wijten aan onverantwoorde handelingen van de oefenmeester, zullen 
worden verhaald op de oefenmeester zelf. De sancties worden uitgesproken door het bestuur van KFC Schoten SK. 

Voor oefenmeesters van de jeugd zal dit steeds gebeuren in overleg met of op voorstel van de 
jeugdverantwoordelijken. De strafmaat wordt bepaald door de zwaarwichtigheid en kan gaan van een éénmalige 

berisping over een boete tot de finale schrapping uit de club. De strafmaat wordt bepaald door het bestuur van KFC 
Schoten SK. De overtreder wordt binnen de zes werkdagen na de uitspraak schriftelijk op de hoogte gebracht door een 

brief die, op straffe van nietigheid, de handtekening moet dragen van de voorzitter van de club en de gerechtigd 
correspondent van de club bij de KBVB. 

b) Afgevaardigden: 

Elke voor KFC Schoten SK optredende afgevaardigde dient in het bezit te zijn van een geldige aansluitingskaart bij de 
KBVB waaruit blijkt dat hij/zij als afgevaardigde voor de club mag optreden.De afgevaardigde draagt de 

verantwoordelijkheid voor de ploeg waar hij/zij voor optreedt. Hij/zij dient zich te houden aan de reglementen 
opgelegd door de KBVB, waarvan hij/zij geacht wordt ze te kennen.De afgevaardigde dient zich te onderwerpen aan de 

sportieve eisen van de oefenmeester van de ploeg waar hij/zij voor optreedt.Hij/zij zal ervoor zorgen dat zijn/haar 
ploeg de reputatie van KFC Schoten SK positief uitstraalt, en een voorbeeld is van tucht en discipline. De afgevaardigde 
zorgt ervoor dat de scheidsrechtersbladen steeds tijdig en correct (!) worden ingevuld en afgeleverd bij de clubleiding; 

hij/zij zal zich er steeds van vergewissen dat er geen door de KBVB geschorste spelers of niet-aangesloten spelers 
worden opgesteld; dat de scheidsrechters steeds op een voorbeeldige manier worden ontvangen; en dat de spelers 

zich buiten het voetbalveld voorbeeldig gedragen. Hij/zij zal erop toezien dat de sportkledij steeds tijdig ter plaatse is, 
dat de kleedkamers ordentelijk worden achtergelaten en tijdig worden verlaten; dat de sportkledij steeds volledig (!) 

wordt verzameld, en tijdig kan worden gewassen. Manke-menten aan de spelersuitrusting dienen onverwijld te worden 
gesignaleerd aan een club-verantwoordelijke. 

Bij thuiswedstrijden dient de afgevaardigde zich te vergewissen van de staat der kleedkamer van de 
bezoekende partij. Schade aan de installaties dient te worden vastgesteld in bijzijn van de scheidsrechter 

en vermeld op het scheidsrechtersblad. 

Op wedstrijddagen draagt de afgevaardigde zorg voor de door de club ter beschikking gestelde materialen, volgens het 
principe van de goede huisvader.Bij kwetsuur of ongeval van een speler dient de afgevaardigde deze in het bezit te 
stellen van het door de KBVB voorziene ongevallenformulier en de door onze gerechtigde correspondent opgestelde 

begeleidende nota. 

Sancties: 

Boetes opgelegd aan de club, die te wijten zijn aan onverantwoorde handelingen van de afgevaardigde, zullen worden 
verhaald op de afgevaardigde zelf. De sancties worden uitgesproken door het bestuur van KFC Schoten SK. Voor 
jeugd-afgevaardigden zal dit steeds gebeuren in overleg met of op voorstel van de jeugdverantwoordelijken. De 

strafmaat wordt bepaald door de zwaarwichtigheid en kan gaan van een éénmalige berisping tot de finale schrapping 
uit de club. De overtreder wordt binnen de zes werkdagen na de uitspraak schriftelijk op de hoogte gebracht door een 

brief die, op straffe van nietigheid, de handtekening moet dragen van de voorzitter van de club en de gerechtigd 
correspondent van de club bij de KBVB. 

Artikel 6. Spelers:  

Algemeen: 

Elke voor KFC Schoten SK optredende speler dient in het bezit te zijn van een geldige aansluitingskaart bij de KBVB 
waaruit blijkt dat hij als speler voor de club mag optreden. + 12 jarigen dienen steeds hun geldig identiteitsbewijs voor 

te leggen op wedstrijddagen. De speler dient zich te onderwerpen aan de clubdiscipline en de richtlijnen van de 
clubverantwoordelijken Hij zal steeds een voorbeeld zijn van discipline en tucht, en zich correct gedragen tegenover 
zijn medespeler en/of tegenstrever.De speler van KFC Schoten SK zal zich steeds onverwijld inzetten om met de club 
te zegevieren. Hij beoogt niet het persoonlijk succes, wel het clubsucces. Een speler zal nooit openlijk kritiek uiten en 
achterklap spuien, hij zal in voorkomend geval steeds de clubverantwoordelijken hierover contacteren. De speler van 



KFC Schoten SK is steeds stipt op de afspraak en heeft respect voor zijn sportkledij, de sportaccommodatie en het ter 
zijner beschikking gestelde materiaal.De speler van KFC Schoten SK is een groot sportman en viert zijn succes of 

verbijt zijn verlies en ontgoocheling met standing en respect voor de tegenstrever en scheidsrechter. Ringen, 
oorringen, neusringen, piercings, halskettingen, armbanden en horloges kunnen leiden tot ernstige blessures en 

worden door de speler van KFC Schoten SK niet gedragen op training of tijdens de wedstrijden.De club kan ten allen 
tijde een speler de aansluiting weigeren of van verdere competitie uitsluiten indien deze niet aan één van de voormelde 

voorwaarden voldoet. De speler van KFC Schoten SK dient zich steeds tijdig op de afspraak aan. Afwijkingen zullen 
enkel worden toegestaan na akkoord met de trainingsstaf. De trainingen zullen stipt worden opgevolgd. Verwittig tijdig 

uw oefenmeester of ploegafgevaardigde van het eventueel te laat komen op een bepaalde afspraak.  

Belangrijke opmerkingen:  

1. Nieuwe leden dienen hun aansluitingskaart na ontvangst van de KBVB onmiddellijk aan de clubleiding te 
bezorgen. 

2. Bij ongeval of kwetsuur dient de speler het volledig ingevulde ongevallenformulier (door 
behandelende arts en speler) BINNEN DE 48 UUR NA HET ONGEVAL te bezorgen aan onze 
secretaris-gerechtigd correspondent. Gebeurt dit niet, wordt de club ontslagen van alle 

verantwoordelijkheid en alle financiële gevolgen. Om verzekeringstechnisch in orde te zijn kan de 
naverzorging (vb kinesiterapie) pas aanvangen na goedkeuring door de KBVB.  

ABSOLUUT AAN TE RADEN: NEEM AUB EEN PERSOONLIJKE ONGEVALLENVERZEKERING!!!  

Selectie Eerste elftal - Seniors: 

Algemene regel: 

1. Tenzij anders vermeld wordt elke niet navolging van de hieronder vermelde punten betreffende de speler 
behorende tot de selectie van het eerste elftal van KFC Schoten SK met een boete bedacht. Deze boete kan 
onafhankelijk worden bepaald door de trainersstaf of het bestuur van de club en dient onverwijld te worden 
betaald. De boetekas zal worden bijgehouden door de penningmeester van de club. Herhaaldelijk herval zal 

door het clubbestuur met een zwaardere sanctie worden bestraft. 
2. Kritiek op de medespelers, de clubleiding of de trainersstaf zal onherroepelijk door het bestuur van KFC 

Schoten SK worden gesanctioneerd. De strafmaat wordt bepaald door de zwaarwichtigheid en kan gaan van 
een éénmalige berisping tot de finale schrapping uit de club. De overtreder wordt binnen de zes werkdagen 

na de uitspraak schriftelijk op de hoogte gebracht door een brief die, op straffe van nietigheid, de 
handtekening moet dragen van de voorzitter van de club en de gerechtigd correspondent van de club bij de 

KBVB. 
3. Bij voortijdige desaffectatie of ontslagname door de speler zelf vervallen alle onderlinge verplichtingen. De 

speler zal de ter beschikking gestelde sportkledij, (evt sportmateriaal) in goede staat aan de club terug 
bezorgen. Eventuele mankementen zullen worden verrekend. 

a) Stiptheid 

1. De speler van KFC Schoten SK dient zich steeds tijdig op de afspraak aan. Afwijkingen zullen enkel worden 
toegestaan na akkoord met de trainingsstaf. De trainingen zullen stipt worden opgevolgd. 

2. Verwittig steeds de hoofdtrainer persoonlijk van het eventueel te laat komen op een bepaalde afspraak. Lukt 
dat niet neem dan contact op met de assistent-trainer, de conciërge, de manager of de voorzitter. Zij zorgen 
er dan voor dat het bericht de juiste persoon zal bereiken. Afmeldingen laten uitvoeren door een medespeler 

wordt niet getolereerd en aanzien als onverwittigde afwezigheid met een sanctie tot gevolg. 

b) Verzorging - medicatie: 

De speler van KFC Schoten SK zal zich steeds goed (laten) verzorgen. Bij kwetsuren of letsels dient hij onmiddellijk de 
hoofdtrainer te verwittigen en een dokter te raadplegen. Een doktersattest zorgt voor gewettigde afwezigheid. De 
speler zal nooit op eigen initiatief voor de nodige medicatie zorgen. Indien de clubleiding vaststelt dat de speler 
stimulerende middelen of een verboden product gebruikt zonder uitdrukkelijk voorschrift van de dokter zal hij 
onverwijld worden geschrapt uit de club met juridische vervolging en schadeclaim vanwege de club tot gevolg. 

c) Kledij: 

De speler dient zich te houden aan de door KFC Schoten SK ter beschikking gestelde kledij. Hij moet steeds op elke 
afspraak de door de trainingsstaf opgelegde kledij dragen.  

d) Wedstrijden: 

1. Zinloze gele of rode kaarten wegens kritiek aan de scheidsrechter of ongehoord gedrag zullen worden bestraft 
met een extra boete door de club. De hieruit voortvloeiende bondsboetes zullen door de club op de speler 

worden verhaald. 



2. De speler zal zich ten overstaan van de pers en media steeds positief opstellen ten opzichte van de club. 
Kritiek wordt steeds binnenskamers opgelost. 

3. Bij elke thuiswedstrijd zowel vriendschappelijk als competitief komt de speler steeds na de wedstrijd in de 
kantine om de supporters te begroeten. Let steeds op uw uitlatingen tegen een supporter. Deze zijn gebrand 
op nieuwtjes en sensatie! Probeer steeds de perfecte harmonie met de supporters te verwezenlijken. Kritiek 

is uit den boze, en zal onverwijld worden bestraft. (cfr bovenvermelde algemene regel) 
4. De busverplaatsingen worden steeds in groep gemaakt zowel heen als terug. Uitzonderingen hierop worden 

enkel door de trainersstaf toegestaan. Na elke verplaatsing is de speler verplicht zich gedurende minstens 
een half uur naar het lokaal (VIP -kantine KFC Schoten SK) te begeven. 

5. De kleedkamers zijn geen varkensstallen, de club eist absolute reinheid. De mensen die de kleedkamers en 
de accommodatie onderhouden doen dit in volledige vrijwilligheid en uit pure clubliefde, de meesten zelfs al 
van voor jullie geboorte. Het is evident dat, indien één van deze gerespecteerde clubleden een klacht over 

een bepaalde speler indient, deze klacht serieus zal worden behandeld door de clubleiding. De strafmaat zal 
door het bestuur van KFC Schoten SK worden bepaald. 

6. Spelers die niet geselecteerd werden voor het eerste elftal worden geacht mee te spelen met het reserve-
elftal. Enkel met de uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van de trainersstaf kunnen zij hieraan verzaken. 

Weigering zal worden gesanctioneerd door het hoofdbestuur. 

e) evenementen ten dienste van de club: 

De spelers worden verplicht aanwezig te zijn op vooraf aangekondigde evenementen ingericht door of ten voordele van 
KFC Schoten SK. De speler die hierop zonder uitdrukkelijke toestemming van zijn oversten niet verschijnt, zal hiervoor 

door het clubbestuur worden bestraft met een boete. 

d) andere activiteiten: 

Indien de speler zonder medeweten of uitdrukkelijk akkoord van de clubleiding deelneemt aan andere activiteiten 
buiten de club, zal hij hiervoor onverwijld worden gesanctioneerd door de clubleiding. 

Artikel 7: Slotwoord: 

Dit Huishoudelijk Reglement heeft tot doel elk lid van onze kleine gemeenschap KFC Schoten SK op zijn rechten en 
plichten te wijzen en kan ten allen tijde door de club worden aangepast, welke aanpassing na bekendmaking 

onmiddellijk van kracht worden. Indien iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt zijn wij ervan overtuigd dat 
het bij onze club voor ieder lid in zijn hoedanigheid makkelijk en prettig werken wordt. Tenslotte beoefenen wij allen 
samen graag met volle plezier onze gemeenschappelijke hobby: VOETBAL, en als we dat allen samen doen met onze 

neus in dezelfde richting zal het beoogde doel veel makkelijker bereikt worden.Elk lid van KFC Schoten SK wordt 
veronder-steld kennis te hebben van dit huishoudelijk reglement. Elk clublid kan een papieren copie van dit reglement 

op aanvraag bekomen.  

Artikel 8: nuttige adressen: 

Voorzitter: Patrick Gijsels voorzitter@kfcschotensk.be  

Secretaris-gerechtigd correspondent: Rene Roose secretaris@kfcschotensk.be  
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