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1. ALGEMENE VOORWAARDEN
1.1. Dit reglement is van toepassing op alle jeugdspelers U6 t.e.m. U21 & ouders.
1.2. Wij verwachten dat de spelers en de ouders de bepalingen van dit intern
reglement naleven. Het jeugdbestuur draagt de gedragscodes actief uit. Voor
trainers/spelers/ouders die het reglement overtreden, behoudt het jeugdbestuur
zich het recht voor om een disciplinaire straf op te leggen aan de
trainer/speler/ouder na raadpleging van alle betrokken personen. Deze personen
hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie wat betreft het
uitdragen en bewaken van gedragsregels.
1.3. Als jeugdbestuur vinden wij het belangrijk om positieve waarden en normen uit
te dragen in de voetbalsport. Met de onderschrijving van de Panathlon-verklaring
willen wij dit nogmaals benadrukken. Wij vragen dan ook de medewerking van
alle spelers en ouders om hieraan mee te werken. De volledige Panathlonverklaring kan u nalezen in bijlage. (bijlage 2)
1.4. Tevens ondersteunen wij ook het Fairplay Charter van de KBVB. (zie bijlage 1)
1.5. JOVL Lille wil al zijn leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed
mogelijk laten voetballen. Hierbij is het een belangrijk streefdoel om alle teams
op hun eigen niveau aan een competitie te laten deelnemen opdat er voldoende
uitdaging is om beter te gaan voetballen.

2. HOUDING & GEDRAGSREGELS
2.1. Plezier, respect, verantwoordelijkheid, betrokkenheid, ontwikkeling, sportiviteit
en waardering zijn de basiswaarden van JOVL Lille. Waardering voor alle leden.
Vooral voor de vele vrijwilligers die zich op positieve wijze dag in dag uit inzetten
en uitsloven voor hun club. Ze doen dat meestal met een hartverwarmende inzet

en vormen daarmee het fundament van de club. Het is belangrijk oog te hebben
voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen.
2.2. De volgende gedragsregels zijn binnen JOVL Lille van toepassing:
2.2.1. Respect voor anderen. Elk lid stelt zich altijd respectvol op naar anderen.
Onderlinge communicatie geschiedt op basis van open- en eerlijkheid. Leden
communiceren met elkaar in plaats van over elkaar. Het gebruik van
onbehoorlijke of beledigende taal is onacceptabel. Verbaal en fysiek geweld
binnen of buiten het voetbalspel is niet toegestaan. Pesten is eveneens niet
toegestaan.
2.2.2. Een clublid hanteert goede omgangsvormen. Ieder lid van JOVL Lille
dient zich als een waardig ambassadeur voor de vereniging te gedragen.
2.2.3. JOVL Lille toont goed gastheerschap. Voor bezoekende clubs en
scheidsrechters, voor sponsors, ouders en supporters, zijn wij altijd een
goede gastheer. Ook bij uitwedstrijden toont JOVL Lille zich een goede gast.
2.2.4. Een clublid heeft respect voor eigendommen van de club en van
anderen. Een clublid wordt aansprakelijk gesteld voor het door zijn/haar
schuld (met opzet) kwijt raken, beschadigen of vernielen van de bezittingen
van de club of van anderen.
2.2.5. Roken is voor alle jeugdspelers verboden op heel onze
sportaccommodatie.
2.2.6. Alcoholische dranken zijn niet toegestaan voor al onze
jeugdspelers op ons complex.
2.2.7. Ongewenst gedrag (o.a. pesten, …) wordt absoluut niet
toegestaan. Verwittig bij problemen onmiddellijk een verantwoordelijke.
Samen kunnen we een einde stellen aan problemen en dit is de enige manier
waarop er ook geschikte oplossingen uit de bus kunnen komen.

3. AFSPRAKEN TRAININGEN
3.1. Gedurende het reguliere seizoen zullen alle trainingen georganiseerd worden op
de voetbalterreinen van de samenwerking van JOVL Lille.(Lille, Gierle en
Poederlee)
3.2. Er zal bekeken worden of er in de nieuwe sporthal van Lille op de Balsakker
trainingen kunnen georganiseerd worden. (Vooral tijdens de wintemaanden)
3.3. Er wordt aan iedere jeugdspeler gevraagd om zich tijdig aan te melden op de
training. We bedoelen hiermee minimum 5 minuten en maximum 10 minuten
voor aanvang van de training.
3.4. Iedere jeugdspeler zal beschikken over een eigen trainingsvoetbal, die qua
formaat daarenboven ook aangepast is aan de leeftijdscategorie waartoe hij
behoort. De clubs stellen trainingsmateriaal ter beschikking van hun spelers.
Tevens wordt voorzien dat de trainings-wedstrijdballen aangepast zijn aan de
leeftijdscategorieën
3.5. Wanneer er niet deelgenomen kan worden aan een training of wedstrijd, wordt er
verwacht dat de trainer hiervan tijdig en correct op de hoogte gebracht wordt. Dit
ongeacht de reden van afwezigheid. Afspraken over hoe de afmeldingen dienen
te gebeuren worden bij aanvang van het seizoen met de trainer(s) gemaakt.
3.6. Voor onze jeugdkeepers worden er wekelijks afzonderlijke keeperstrainingen
georganiseerd onder begeleiding. Wanneer een teamtraining samenvalt met een
keeperstraining zal voor de keepers de keeperstraining prioritair zijn.
3.7. Na de training is iedere speler verplicht om zich te douchen. Indien dit omwille
van omstandigheden niet mogelijk is, wordt de trainer hier persoonlijk van op de
hoogte gebracht. Voor meisjes wordt er, indien gewenst, een aparte kleedkamer
voorzien om te douchen.

3.8. Na afloop van elke training wordt al het trainingsmateriaal gezamenlijk
opgeruimd. De kleedkamers worden proper achtergelaten.
3.9. De uitgaanskledij (d.i. de clubjogging en het poloshirt) die de spelers voor
aanvang van het seizoen ontvangen zijn NIET TOEGESTAAN tijdens trainingen.
3.10.
Vanaf 1 oktober is het verplicht voor elke speler om in een lange broek of
met broekkousen te trainen. Tijdens de wedstrijden doet men vanaf
diezelfde datum broekkousen aan.
3.11.
Elke speler brengt voor de trainingen en wedstrijden zijn eigen drinkbus
mee. Deze drinkbus mag enkel en alleen gevuld worden met water.
Energiedranken of andere suikerbevattende dranken zijn ten strengste
verboden.
3.12.
Wanneer een training niet kan doorgaan, worden de spelers hiervan tijdig
op de hoogte gebracht door de trainer.

4. AFSPRAKEN WEDSTRIJDEN
4.1. Bij thuiswedstrijden zijn we tijdig in de aangeduide kleedkamer aanwezig op het
afgesproken tijdstip.
4.2. Bij uitwedstrijden zijn we tijdig aanwezig aan het aangewezen verzamelpunt op
het afgesproken tijdstip. Voor de ploegen die spelen in Lille is dit het clublokaal
“De Wissel”, voor Gierle café “Biljart” en voor Poederlee café “Den Hemel”. Bij
een eventueel gesloten verzamelpunt wordt uitgeweken naar een ander. Indien
een ploeg, om uitzonderlijke reden, niet kan verzamelen in hun toegewezen
verzamelpunt wordt dit lokaal onverwijld verwittigd.
4.3. Indien het omwille van omstandigheden niet mogelijk is om op het afgesproken
uur aanwezig te zijn, dan wordt de trainer hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
4.4. Het is voor iedere speler verplicht om zijn identiteitskaart bij elke wedstrijd mee
te brengen. Zonder deze kaart te kunnen voorleggen, is de speler niet in de
mogelijkheid om te spelen. Het is verplicht om de identiteitskaart op zak te
hebben vanaf 12 jarige leeftijd. De spelers onder de 12 jaar moeten hun kids-ID
zo goed mogelijk proberen mee te
nemen.
4.5. Na de wedstrijd is iedere speler verplicht om zich te douchen. Indien dit omwille
van omstandigheden niet mogelijk is, wordt de trainer hier persoonlijk van op de
hoogte gebracht. Voor meisjes wordt er, indien gewenst, een aparte kleedkamer
voorzien om te douchen.
4.6. Het is verplicht om de juiste wedstrijdkledij te dragen (zie toelichting punt 5.3.).

5. KLEDIJ
5.1. De club hecht veel belang aan persoonlijke netheid en orde.
5.2. Iedere speler zorgt ervoor dat de voetbalschoenen voor het begin van een
training of wedstrijd steeds proper zijn.
5.3. Er wordt zorg gedragen voor de kledij en uitrusting die door de club ter
beschikking gesteld wordt.
5.4. Hierbij de verplichte richtlijnen:
- VOOR de wedstrijd: clubjogging en polo
- OPWARMING: warming-up T-shirt
- TIJDENS de wedstrijd: wedstrijd tenue
- NA de wedstrijd: clubjogging en polo
5.5. In de persoonlijke kledij van de speler wordt een merkteken of naam
aangebracht om de kledij van anderen te kunnen onderscheiden.
5.6. Iedere jeugdspeler wordt verondersteld om zijn eigen voetbaltas te kunnen
klaarmaken in de mate van het mogelijke.

5.7. De inhoud van de voetbaltas bestaat uit de volgende zaken: voetbalschoenen (al
dan niet aangepast aan de weersomstandigheden), scheenbescherming,
voetbalkousen, voetbalshort, handdoek(en), washandje, shampoo of douchegel,
doucheslippers, vers ondergoed, verse kousen. Voor de winterperiode wordt dit
aangevuld met een muts en een paar handschoenen.
5.8. Kledij moet aangepast worden aan alle weersomstandigheden waarmee we
geconfronteerd kunnen worden.

6. BLESSURES
6.1. Alle leden van de club JOVL Lille zijn verzekerd tegen ongevallen bij het Federaal
Solidariteitsfonds van de KBVB. Deze verzekering dekt echter slechts het strikt
noodzakelijke. Een eigen ongevallenverzekering is daarom een eventuele optie.
6.2. Indien een speler een ongeval of blessure oploopt tijdens een training of
wedstrijd, waarvoor de tussenkomst van een dokter vereist is, wordt er als volgt
gehandeld:
6.2.1. Vraag aan de ploegafgevaardigde of clubsecretaris de volgende twee
formulieren: ‘Melding van een sportongeval’ (document van de club JOVL
zelf) en ‘Aangifte van ongeval’ (document van KBVB).
6.2.2. Het formulier ‘Melding van een sportongeval’ wordt zelf en volledig
ingevuld. Het formulier ‘Aangifte van ongeval’ dient bij het eerste
doktersbezoek door deze op de achterzijde te worden ingevuld. De voorzijde
wordt door de clubsecretaris ingevuld.
6.2.3. Beide formulieren worden terugbezorgd aan de clubsecretaris en het
dossier wordt op zijn beurt binnen de 10 dagen na het ongeval doorgestuurd
naar KBVB.
6.2.4. KBVB stuurt een ‘Getuigschrift van herstel’ naar de clubsecretaris, die dit
tijdig overmaakt aan de speler. Bij volledig herstel vult de dokter dit
formulier in.
6.2.5. Na dit proces zal de speler met alle onkostenbriefjes (dokters, apotheker,
e.d.) met de vermelding ‘sportongeval’ naar zijn Ziekenfonds. Deze maakt
een lijst op met alle onkosten en tegemoetkomingen.
6.2.6. Deze lijst wordt met alle niet-betaalde onkostenbriefjes aan de
clubsecretaris overhandigd, die de zaak verder zal afhandelen.
6.2.7. Kinebehandeling moet in principe eerst aangevraagd worden aan de KBVB,
die dan toelating zal geven tot tegemoetkoming. Een brief van de
arts/specialist is nodig met de verantwoording.
6.2.8. U bent zelf verantwoordelijk voor elke aangifte. Ook voor elk document dat
u aan de clubsecretaris bezorgt.

7. SANCTIES
7.1. Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door de club
JOVL Lille Afhankelijk van de ernst van de overtreding worden passende
maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd
aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende taakstraffen die
overeenkomen met het vastgestelde gedrag.
7.2. Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden
opgelegd door de KBVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de
KBVB een geldboete en eventueel zelfs een schorsing.

8. COMMUNICATIE
8.1. Tijdens het seizoen (hoofdzakelijk tijdens de wintermaanden) gebeurt het
regelmatig dat KBVB de wedstrijden van jeugd/reserven en 1e elftal afgelast. De
voetbalbond laat dit aan zijn leden weten via VRT, Radio 1, de voetbalapp BFF en
haar website www.belgianfootball.be. De meest actuele info kan u bovendien
gemakkelijk opvragen via het telefoonnummer 0900-000 81 (0.45 EUR/min). Je kan
bovendien ook terecht bij de website van de club www.jovlille.be of bij de
trainer/afgevaardigde.

9. WAARDEVOLLE VOORWERPEN
9.1. Waardevolle voorwerpen worden bij voorkeur niet meegenomen bij trainingen of
wedstrijden. De club is niet verantwoordelijk bij eventuele onteigening.

10. ALLERLEI
10.1. Spelers, ouder dan 18 jaar, die werken, worden verzocht kennis te nemen van
de instructies in verband met de verzekering.
10.2. Mensen die graag als vrijwilliger willen fungeren binnen onze club zijn steeds
welkom. Dit zowel op sportief vlak (trainer, afgevaardigde, …) als op extrasportief
vlak (kantinemedewerker, inkom, velden onderhouden, …)

BIJLAGE 1: Fairplay Charter JOVL LILLE

JOVL LILLE
Aangesloten bij de KBVB
Stamnummer 2618

FAIRPLAY
CHARTER
De 8 principes van respect =
FAIRPLAY

1. Respect
voor de
spelregels
2. Respect voor de
scheidsrechter en de officials
3. Respect voor
je eigen club
4. Respect voor
de tegenstrever
5. Respect voor
je medemaats

6. Respect voor ALLE
collega voetballers
7. Respect voor de supporters
van andere ploegen
8. Respect voor jezelf (geen alcohol en
drugs, niet roken

BIJLAGE 2: Panathlonverklaring JOVL LILLE

