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1 - Toepassing van het reglement
Het huidige reglement is van toepassing voor alle minder- en meerderjarige leden, ouders en
wettelijke voogden.
Iedereen wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen.

2 - Aansluiten bij Genk VV
De jeugdwerking van Genk VV is geen vrijblijvende activiteit.
De jeugdwerking van onze club vervult een centrale plaats in het sportieve beleid en het
algehele club-gebeuren. Daarom wenst Genk VV over een model jeugdwerking te beschikken,
een jeugdwerking waarop we fier mogen zijn. Alle spelers kunnen aansluiten bij onze club op
voorwaarde dat er plaatsen vrij zijn binnen de leeftijdscategorie. Afhankelijk van het niveau
van de speler en de beschikbare vrije plaatsen zal de club de speler indelen bij een ploeg die
regionaal of provinciaal speelt. Geheel conform de reglementen van de Koninklijke Belgische
Voetbalbond, dient iedere nieuwe speler een aansluitingskaart te tekenen of, indien hij van
een andere club afkomstig is, een definitieve of tijdelijke transfer (wit) te tekenen.
Bij voldoende spelers worden de gegevens van de speler genoteerd op een reservelijst. Indien
er plaats vrijkomt zal de eerstvolgende speler op de lijst gecontacteerd worden.

3 - Verantwoordelijkheid ten opzichte van derden
Buiten een expliciete afwijking, schriftelijk toegestaan door het dagelijks bestuur, is geen
enkel lid van Genk VV gemachtigd beslissingen te nemen of daden te stellen die de club
verbinden ten opzichte van derden, leden of niet-leden van de club. Enkel de leden van het
dagelijks bestuur, binnen de eventuele limieten voorzien in de statuten van de vzw, zijn
hiertoe gemachtigd. Bovendien wijst de club alle verantwoordelijkheid af voor iedere schade
toegebracht aan één van zijn leden of aan derden in geval van diefstal, wangedrag,
vandalisme of voortvloeiend uit het niet naleven van huidig reglement van inwendige orde.
Het is aan de leden uitdrukkelijk verboden op eigen initiatief vriendenwedstrijden, trainingen,
sportactiviteiten of welke activiteit dan ook te organiseren voor één of meerdere ploegen
zonder voorafgaandelijke toelating van de jeugdcoördinatoren en/of het dagelijks bestuur. Bij
eventuele toelating dienen de leden zich bovendien ook te houden aan de richtlijnen die hen
in dit verband door de jeugdcoördinatoren en/of het dagelijks bestuur zijn opgelegd. Bij niet
naleving houdt de club zich het recht voor een schadevergoeding te vorderen voor het
misbruik van zijn naam en wijst alle verantwoordelijkheid af voor welk feit dan ook dat zich
zou voordoen bij dergelijke organisatie en die zou leiden tot enige schade.
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4 - UITRUSTING EN LIDGELD
Meer info lidgelden en tegemoetkoming vind men terug in “Genk VV - UITRUSTING EN
LIDGELD”
Genk VV

U6 – U13

Vanaf U15

lidgeld

225 euro

250 euro

Vanaf het 2de kind

160 euro

185 euro

voorschot

150 euro

150 euro

Opmerking:
Volledig lidgeld betaald voor 05/05/2019 = waardebon 10€ voor eetdag
Volledig voorschot moet betaald voor 05/05/2019
Volledig lidgeld te betalen voor 30/06/2019 = Geen wedstrijden na deze datum indien niet
betaald.
Betalen via overschrijving op:
Genker VV - BE70 7350 3036 4725
Mededeling: Naam en voornaam speler + geboortedatum + ziekenfonds
Ieder gestort lidgeld blijft definitief eigendom van de club, zelfs wanneer de aangeslotene
niet heeft deelgenomen aan de trainingen of de wedstrijden gedurende
de totaliteit of een gedeelte van het seizoen ingevolge een onbeschikbaarheid
(ongeval, ziekte, medisch advies…), alsook indien de ouders beslissen hun kind terug te
trekken of wanneer het gaat om een disciplinaire beslissing vanwege de club.
Het lidgeld dekt de bijdrage die de club verschuldigd is aan de K.B.V.B de daar uitvloeiende
verzekeringspremie, de kosten van onderhoud van de infrastructuur, de nutsvoorzieningen,
de vergoedingen aan de trainers en scheidsrechters,
de administratiekosten enz.
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5 - TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN
Studies hebben steeds voorrang op het voetbal. Indien een speler verstek moet geven door
schoolverplichtingen, dient de trainer hiervan verwittigd te worden en deze zal zeker begrip
tonen in die situatie. Vergeet niet dat succes op school en succes in voetbal meestal hand in
hand gaan!
● Kleedkamers trainingen en wedstrijden
o De spelers wachten in de kleedkamers tot ze de toestemming krijgen van de
trainer om zich naar het speelveld te begeven.
o Douches en kleedkamers blijven proper.
o De kleedkamers zijn géén speelruimtes, geroep en getier horen hier niet thuis.
o Waardevolle voorwerpen horen niet in de kleedkamers. Bij verlies of
beschadiging kan er op niemand iets worden verhaald
o Steeds respect hebben voor de personen die de infrastructuur onderhouden.
Enkel met toestemming van de trainer of afgevaardigde wordt het trainingsveld
verlaten tijdens de training. Het is niet toegestaan het trainingsveld te betreden
wanneer er nog andere ploegen aan het trainen zijn.
o De spelers worden ten laatste 15’ minuten na het beëindigen van de training
opgehaald.
o Het ophalen van de speler(s) gebeurd steeds op de terreinen van Genk VV.
De parking is geen eigendom van Genk VV.
● Trainingsdiscipline
o Het trainingsschema dat opgelegd werd door de TVJO en JC’s samen met de
trainer dient gevolgd worden.
o De trainer verwittigd tijdig bij eventuele wijzigingen in zijn schema.
o Consulteer regelmatig de website bij eventuele wijzigingen in het
trainingsschema. (Soccer Online)
o Actief deelnemen aan de trainingen is belangrijk in de evaluatie van de
jeugdspeler en het spelen van wedstrijden.
o Ten laatste 15 min voor de aanvang van de training zal de speler aanwezig zijn.
o In geval van ziekte wordt duidelijk en ondubbelzinnig de duur van de
afwezigheid doorgegeven.
o Breng steeds aangepaste kledij mee in functie van het veld en/of
weersomstandigheden.
.
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● Wedstrijddiscipline
o Voor iedere wedstrijd is elke jeugdspeler gekleed met de training van Genk VV.
o Iedere speler moet steeds zijn identiteitskaart bij zich hebben. Anders mag
betrokkene niet deelnemen aan de wedstrijd.
o Je eigen wedstrijduitrusting heb je steeds bij en is “je” identificatie met de club
… draag er zorg voor !!
o Zorg steeds voor een goede uitstraling tijdens de wedstrijd. Shirt in de broek,
kousen omhoog en propere schoenen. Fair Play is van groot belang, zelfs al
“vecht” je voor de overwinning tijdens een wedstrijd. Tijdens de wedstrijden zijn
er geen discussies toegestaan met trainers, scheidsrechters, publiek,
medespelers of tegenstanders. Discussies op het terrein zullen door de trainer
onmiddellijk maar gepast aangepakt worden. Elke speler legt zich ten allen tijde
neer bij het gezag van de trainer.
o Gele of rode kaarten voor herhaaldelijk protest of ongeoorloofd brutaal spel
worden gesanctioneerd met uitsluiting voor wedstrijden en/of trainingen.
Rode kaarten: effectieve x geschorst voor wedstrijden = het leiden van
wedstrijden 5v5 en/of 8v8
o Na de wedstrijd verlaten de spelers gezamenlijk-met trainer en begeleider- de
kleedkamer en gaan nog even aan tafel zitten in de kantine (+/- 20 min) om
samen iets te drinken of te eten
● Speelminuten
o Iedere speler, van elk jeugdteam, die regelmatig traint, heeft de garantie dat
hij/zij bij selectie tijdens het weekend, minstens de helft van de
wedstrijdminuten zal spelen. Dit geldt uiteraard niet voor geblesseerde of
geschorste spelers of spelers die niet verwittigd afwezig waren tijdens de
trainingen van de voorafgaande week
o

6 – Gedrag
● Beleefdheid op en naast het terrein t.o.v. opleiders, scheidsrechter, medespelers en
tegenstanders, ouders en begeleiders
● Respect voor de jeugdopleider en begeleiders
● Luisteren als de opleider of begeleider spreekt
● Kritische benadering van een fase is een leermoment
● Volg de richtlijnen van de jeugdopleider
● Durf uitkomen voor je mening, maar op een aanvaardbare wijze
● Respect voor de scheidsrechter in alle opzichten
● Respect voor de medespelers (aanmoedigen – groepsgevoel)
● Respect voor je tegenstander (fout gemaakt is hand geven)
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7 – Materiaal
● Iedere speler is op training steeds in het bezit van zijn eigen opgepompte bal,
voetbalschoenen aangepast aan de staat van het terrein.
● Zoekgeraakte ballen worden onmiddellijk gezocht. De club verstrekt maar één bal per
seizoen en is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal.
● Tijdens het douchen draagt iedereen badslippers.
● Iedere speler zorgt ervoor dat zijn uitrusting in goede staat verkeert, tevens dat zijn
schoenen goed onderhouden zijn.
● Elke speler biedt zich voor de wedstrijd aan in uitgangstraining met de sporttas van de
club en eventueel ook in de regenjas van de club.
● Bij verlies of beschadiging van het materiaal dient de speler zelf voor vervanging in te
staan.
● De club is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke
materialen. Deze kunnen steeds opgeborgen worden in de kantine en de kleedkamer
dient afgesloten te worden door de trainers of afgevaardigden.

8 – Verzorging
● Doe horloges en andere voorwerpen uit, die een gevaar vormen voor jezelf en anderen.
Geen piercings of oorbellen tijdens trainingen en wedstrijden.
● Let op je voeding.
● Vertel je trainer of je eventueel nog andere sporten beoefent. Hij kan dan helpen
overbelasting te voorkomen.
● Elke kwetsuur, hoe klein ook, dient voor de wedstrijd of training gemeld te worden aan
de trainer. Deze zal aangeven wat er verder dient te gebeuren, al dan niet in
samenspraak met de medische staf.
● Laat een kwetsuur volledig genezen vooraleer je terug begint te trainen.

9 – Testen bij een andere vereniging
Spelers van Genk VV, die uitgenodigd worden om ergens te gaan testen, mogen steeds gaan
testen op voorwaarde dat de volgende regels gerespecteerd worden:
● Testen bij een andere club kan enkel na 1 februari van het lopende seizoen en op
dagen dat er geen activiteiten (wedstrijden, trainingen, ...) plaatsvinden bij je eigen
ploeg.
●

Testen bij een andere club kan enkel na voorlegging van een officieel document van
de andere club waarop onze jeugdcoördinator of GC dienen te tekenen voor
akkoord. Enkel op deze wijze ben je in orde voor de verzekering!
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10 – Selectiewedstrijden
VFV heeft vanaf het seizoen 2014-2015 de verplichte deelname aan de talentdetectiedagen
op te nemen in de jeugdlicentie voorwaarden van de clubs die met hun jeugdploegen
nationaal of provinciaal wensen te spelen.

11 - Verlaten van de club
Een speler die op het einde van het seizoen de club wenst te verlaten heeft het recht zijn
ontslag in te dienen binnen de termijnen opgelegd door de Koninklijke Belgische
Voetbalbond. Een transfer tijdens het seizoen kan in uitzonderlijke gevallen eveneens
worden toegestaan door het dagelijks bestuur.

12 - Evenementen
Deelname en medewerking bij extra–sportieve activiteiten (Halloween, Mosselfeest, einde
seizoensactiviteit... ) wordt ten zeerste op prijs gesteld en is noodzakelijk voor de verdere
uitbouw van onze club. Ieder weekend zal een andere categorie verantwoordelijk zijn voor
de de uitbating van de kantine. Via de trainers wordt deze organisatie verdeeld.

13 – Scheidsrechters
● Inlichtingen scheidsrechters
o De aangeduide spelers zijn 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd in de
kantine van Genk VV en melden zich aan, bij de bonnetjesverkoop.
o Aldaar krijgen ze een scheidsrechtersfluitje en wordt aangeduid op welk plein
ze gaan fluiten.
o Dan groeten ze de trainer van Genk VV waarvan ze de wedstrijd zullen leiden.
o De spelers komen in trainingspak van Genk VV + sportschoenen.
● Wie fluit welke wedstrijd?
o U15->U8
o U17->U9 tem U12
o U21-> zaterdag/zondag 9:30
● Wedstrijdduur:
o U8, U9 = 5v5 = 4 x 15' (time-out 2' en rust halftime 10')
o U10, U11 = 8v8 = 4 x 15' (time-out 2' en rust halftime 10')
Na de wedstrijd worden er penalty's genomen bij 5v5, niet meer bij de 8v8
Na de penalty's wordt het scheidsrechtersfluitje afgegeven bij de bonnetjes van de kantine
en krijgt elke scheidsrechter 5 euro per wedstrijd + 2 drankbonnen.
● Opmerking:
als er een speler niet kan komen arbitreren dient hij zelf voor een vervanger te zoeken.
De speler wordt de volgende wedstrijd opnieuw aangeduid. (zie bijlage:
vervangende scheidsrechters en namenlijst ).
Indien de aangeduide speler niet wil fluiten, speelt de speler dat of volgend weekend geen
wedstrijd.
Wijzigingen dienen telefonisch gemeld te worden bij Dhr Honings Ronny (0479/370 274)
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14 – Sancties
De sanctie wordt bepaald door de trainer in samenspraak met de jeugdcoördinator.
Ongecontroleerd geweld of agressie wordt bestraft met onmiddellijke verwijdering van het
terrein en eventueel een schorsing door de club nadien.
Gele of rode kaarten voor herhaaldelijk protest of ongeoorloofd brutaal spel worden
gesanctioneerd met uitsluiting voor wedstrijden en/of trainingen..
Mogelijke sancties:
o Training en/of wedstrijdverbod
o Tijdelijke verwijdering uit de ploeg
o Ontslag/verwijdering uit de vereniging

15 – Ouders
Supporteren: spelers steunen en aanmoedigen, ploeg als geheel blijven zien en niet louter
het eigen kind.
To support = ondersteunen : de opleider zal spelers sturen.
Het reglement respecteren met voorbeeldfunctie (zie boven).
Problemen op sportief vlak positief benaderen en aankaarten bij opleider of coördinator.
Problemen op organisatorisch vlak positief benaderen en aankaarten bij jeugdbestuur.

16 – Aanpak problemen
Spelers en /of ouders die niet akkoord gaan met de manier van werken of zien dat er niet
volgens de vooropgestelde visie wordt gewerkt, hebben het recht om daarop te reageren,
maar op een gepaste wijze en via de geijkte weg: wie geen respect toont, hoort niet thuis in
deze vereniging: beleefdheid boven alles.
Neem zo vlug mogelijk contact met de persoon die hiervoor verantwoordelijk is:
● Sportief: de jeugdopleider en nadien jeugdcoördinator
● Organisatorisch of administratief: AVJO/GC.
● Komt men niet tot een oplossing dan wordt dit voorgelegd aan de Sportieve Cel die
verdere stappen onderneemt.
● Afspraken wat betreft de spelers, ouders, begeleiders of opleiders die in gebreke
blijven:
o spelers krijgen een waarschuwing die kan leiden tot een sanctie (zie sancties)
in overleg tussen opleider en coördinator.
o Alle anderen vallen onder de verantwoordelijkheid van de Sportieve Cel en
zullen door dit orgaan (kunnen) gehoord worden. Eventuele sancties worden
aldaar besproken.
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17 – Sociale Media
Sociale media zijn populair. We kunnen het gebruik ervan uiteraard niet tegenhouden. Maar
we benadrukken uitdrukkelijk als club dat deze sociale media enkel op een positieve manier
gebruikt mogen worden. Als andere clubleden of bestuursverantwoordelijken op de één of
de andere manier in een slecht daglicht worden gesteld, zal de persoon, die hiervoor
verantwoordelijk is, uitgenodigd worden voor een gesprek. Terzelfdertijd zal die persoon
gevraagd worden om alle negatieve berichten onmiddellijk te verwijderen. Bij een volgende
overtreding zal de club de betrokken persoon, zonder bijkomende verwittiging, de toegang
tot de terreinen van Genk VV ontzeggen tot het einde van het lopende seizoen.
●

●
●
●
●
●
●

Net zoals wat in onze richtlijnen en reglementen beschreven staat, gaan we voor
sportiviteit en constructief gedrag. Iedereen mag zijn mening op een beleefde
manier delen. We vallen geen personen aan of lastig en gaan altijd voor Fair-Play.
Wees bewust dat informatie via sociale media permanent publiek beschikbaar is.
Gebruik sociale media met mate. We kiezen er als club bijvoorbeeld voor om niet
constant berichten te plaatsen op Facebook.
Let op met het verspreiden van persoonlijke gegevens en privé-gegevens.
Respecteer niet alleen de informatie van anderen, maar ook hun privacy. Indien je
informatie van anderen verspreidt, vraag je steeds hun toestemming.
Wees eerlijk en verspreid geen leugens. Leugens keren later tegen jezelf.
Ga niet in op verleidelijke reclame. Sociale media gaan gepaard met
reclameberichten. Ga er niet op in zolang je de bron niet hebt nagekeken of
zonder akkoord van je ouders.

Kiezen voor Genk VV doe je bewust:
Net als voor de schoolse opleiding en keuze moet je als ouder overtuigd zijn van
de goede werking en opleiding binnen GENK VV.
Genk VV werkt samen met de K.B.V.B. (verplicht) en met het GJV (Genker
jeugdvoetbal). GJV is een samenwerkingsverband met KRC Genk en de stad
Genk.
Eventuele wijzigingen of aanvullingen zullen worden uitgehangen op de
infoborden in de kantine. Behoudens tegenbericht gaan deze maatregelen
onmiddellijk in voege. In geval van wijzigingen of aanvullingen zal het volledige
reglement worden heruitgegeven bij het begin van het volgende seizoen.
Dit reglement is in zijn totaliteit van toepassing. Elke speler, trainer,
afgevaardigde of clublid erkent dit te hebben gelezen en aanvaard, en dit
uiterlijk op de dag van zijn aansluiting.
Namens de Vzw Genker VV (Genker Voetbalvereniging VZW)

Stamnummer KBVB : 05952

Genk er Voetba lvereniging VZW
Heizeisstraat 18 - 3600 Genk - Tel: +32 89 35.50.65 (kantine) - www .genkervv.be - info@genker vv.be
Ondernemersnr : 0412 446 572 - KBC IBAN : BE35 4530 2989 0137 Bic : KREDBEBB

