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1. Inleiding  
 Bij SKV Oostakker (SKVO) gaan sportiviteit en een goede sfeer hand in hand. In die 

sfeer willen we onze gezamenlijke hobby voetbal bedrijven. Het mag 
vanzelfsprekend duidelijk wezen dat iedereen zijn sportieve passie vrijuit moet 
kunnen beleven. Maar, we verwachten dan ook van IEDEREEN dat zij een positieve 
bijdrage leveren aan de goede sfeer binnen de club én aan de goede naam van de 
club naar buiten toe. 

 In dat opzicht is het daarom noodzakelijk om een aantal regels op te stellen 
waaraan men zich dient te houden zodanig het aangenaam toeven is en blijft op 
onze club. Het basisprincipe bij deze regels is RESPECT, zowel voor elkaar als voor 
de club, maar ook voor zichzelf. 

 Deze regels zijn opgenomen in onderhavig document dat dienst doet als 
huishoudelijk reglement. 

 Wanneer blijkt dat negatief gedrag wordt vertoond omdat bepaalde regels (al dan 
niet herhaaldelijk) worden overtreden dan is het nodig om hierop gepaste 
(corrigerende) maatregelen te nemen. Deze zijn eveneens opgenomen in dit 
document. 

 Eventuele klachten ter attentie van de club en/of zijn medewerkers en hoe hiermee 
wordt omgegaan, staan ook beschreven in dit document. 

 

 

2. Algemene bepalingen 
2.1 Onder ‘club’ wordt verstaan SKV Oostakker (SKVO) (stamnummer 8713). 

2.2 Onder ‘bestuur’ verstaat SKVO de leden van Dagelijks bestuur, Algemene 

Vergadering of Raad van bestuur zoals is vastgelegd in het organigram (terug te 

vinden  onder de rubriek [Info] > [Documenten] via de website van de club). 

2.3 Onder ‘leden’ verstaat SKVO iedere persoon die via de club is aangesloten bij de 

Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Het betreft: 

 Spelers 

 Trainers 

 Ploegafgevaardigden 

 Bestuursleden 

 Andere club medewerkers  

2.4 Onder ‘niet-leden’ verstaat de club personen die niet via SKVO zijn aangesloten bij 

de KBVB. Het betreft : 

 Ouders/begeleiders van leden 

 Spelers, trainers, ploegafgevaardigden, bestuursleden, clubmedewerkers van 

bezoekende ploegen 

 Scheidsrechter en/of assistent scheidsrechters 

 Toeschouwers (eigen, externen) 

2.5 Onder ‘ploegbegeleider’ verstaat de club zowel trainers als ploegafgevaardigde(n). 

2.6 De afspraken die zijn vastgelegd in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing 

op zowel de leden als de niet-leden.  
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2.7 Onder negatief gedrag verstaat de club: 

 Ten aanzien van leden en niet-leden tijdens trainingen/wedstrijden maar ook 

daarbuiten: 

 uitschelden,  

 discrimineren, 

 racistische uitlatingen, 

 (fysisch en/of verbaal) bedreigen, 

 spuwen, 

 trappen en of slaan (al dan niet raak) 

 Ten aanzien van eigen accommodatie alsook deze van tegenpartij: 

 plegen van vernielingen in, aan en rondom, 

 bekladden, 

 (poging tot) diefstal in en rondom 

 Tijdens trainingen/wedstrijden: 

 herhaaldelijk storen, 

 herhaaldelijk weigeren opdrachten uit te voeren 

2.8 Ieder seizoen wordt door het bestuur het lidgeld bepaald. Deze som dekt de 

bijdrage per speler bij de KBVB, de verzekering en de inschrijving bij SKVO 

Oostakker. 

2.9 Een lid die zijn lidgeld heeft betaald doch beslist om in de loop van het seizoen te 

stoppen met voetballen, heeft geen recht op een gedeeltelijke terugvordering van 

het lidgeld. Enkel in heel speciale gevallen wordt hierop uitzondering gemaakt. Het 

betreft in de onderstaande gevallen: 

 overlijden 

 verhuis 

 langdurige blessures (> 6 maand) 

2.10 Elk SKVO lid en in geval van minderjarige spelers ook de ouders (de term ‘ouder’ 

slaat op een ouder of een wettelijk vertegenwoordiger van de speler) nemen bij het 

betreden van de accommodatie kennis van dit huishoudelijke reglement.  

2.11 Het betalen van het lidgeld in geval van een speler is een bewijs dat er kennis is 

genomen van het reglement. Een speler wordt NIET als lid beschouwd als het 

lidgeld nog niet is betaald.   

2.12 Niet-leden worden ook geacht de regels van dit huishoudelijk reglement te volgen. 

2.13 Uitingen van negatief gedrag en overtredingen tegen het huishoudelijk reglement 

zullen op gepaste wijze worden gesanctioneerd. Deze worden verderop in dit 

document ook beschreven.  

2.14 Sancties naar aanleiding van negatief gedrag kunnen naar omstandigheden en 

leeftijd aangepast worden. Afhankelijk van de ernst en frequentie van overtreding 

worden passende maatregelen genomen. Dit kan gaan van een simpele taak 

(bijvoorbeeld helpen bij onderhoud accommodatie) tot een tijdelijke of definitieve 

verwijdering uit de club.  

2.15 Rekening houdende met de ernst van negatief gedrag kan het clubbestuur 

discretionair en - in afwachting van een finale uitspraak – ter attentie van een lid 

een voorlopige sanctie (bijvoorbeeld schorsing) uitspreken.  
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De tijdsperiode tussen voorlopige en definitieve uitspraak is een discretionaire 

bevoegdheid van de club. Deze voorlopige sanctie wordt per mail aan het lid 

bezorgd. 

2.16 Indien het bestuur het nodig acht wordt een tuchtprocedure opgestart. (zie §6).   

2.17 Mochten er leden zijn die omwille van een gegronde reden een bepaalde afspraak 

uit dit reglement niet kunnen naleven, kunnen zij een gemotiveerde vraag aan het 

bestuur richten. Deze vragen kunnen worden gesteld aan de trainer of 

ploegafgevaardigde die ze zal doorspelen aan de verantwoordelijken binnen deze 

club.   

2.18 Het huishoudelijk reglement kan op elk moment worden gewijzigd door het 

bestuur. Wijzigingen worden formeel goedgekeurd en geregistreerd in een 

bestuursvergadering. Deze wijziging zal steeds aan alle leden worden gemeld via  

een nieuwsbericht op het internet. Het actuele reglement is steeds te vinden op de 

officiële website van SKVO.  

2.19 In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het Bestuur. 

 

 

3. Algemene houding & hygiëne  
3.1. Alle hieronder beschreven regels worden strikt opgevolgd door de spelers, tenzij 

uitdrukkelijk anders gevraagd door de verantwoordelijke trainer en/of 

ploegafgevaardigde.   

3.2. De voertaal bij SKVO (op de terreinen tijdens trainingen en wedstrijden, in de 

kleedkamers, in de kantine), maar ook bij het vervoer van en naar wedstrijden is 

NEDERLANDS!   

3.3. De onderlinge omgang tussen leden moet te allen tijde gebeuren op een beleefde 

en fatsoenlijke wijze, zowel wat taal als gedrag betreft.  

3.4. Van de spelers wordt verwacht dat ze de regels van de FairPlay naleven. Deze zijn 

omschreven in het FairPlay charter welke te vinden is op de officiële website van 

SKVO.  

3.5. Elke speler, ploegbegeleider geeft de scheidsrechter – voor zover met een ref wordt 

gespeeld -  een hand, zowel vóór de wedstrijd (bij de keuring van de schoenen) als 

na de match (ongeacht de uitslag en het wedstrijdverloop).  

3.6. Na de wedstrijd geeft elke speler, ploegbegeleider de tegenpartij een hand 

ongeacht de uitslag en het wedstrijdverloop.  

3.7. De spelers groeten de trainer(s), ploegafgevaardigde(n) en eventuele medewerkers 

van de club bij aankomst op de club (training en wedstrijd) of bij een evenement 

steeds op gepaste wijze (bijvoorbeeld een eenvoudige handdruk). 

3.8. Alle negatief gedrag met in het bijzonder opzettelijk toegebrachte lichamelijke 

schade aan derden (slaan, niet-conforme voetbalbewegingen, …) wordt 

onbetwistbaar door de speler (of de verantwoordelijke ouders van de betrokken 

speler) vergoed indien het vonnis van een mogelijk rechtsgeding zijn schuld zou 

bevestigen.   
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3.9. De club engageert zich om bij negatief gedrag van leden en niet-leden: 

 politiebijstand te vragen bij dreigende omstandigheden. 

 volledig mee te werken aan een politieonderzoek, inclusief het 

doen van aangifte 

 zich bij het uitvoeren van opgelegde sancties te voorzien van hulp 

van bevoegde instanties zoals deurwaarder en/of politie. 

3.10. Het is verplicht om hygiënische redenen zich te douchen zowel na de training als de 

wedstrijd. Het gebruik van badslippers is hierbij aanbevolen. Meisjes kunnen zich na 

de training wassen in het lokaal van de scheidsrechter. Uitzonderingen omwille van 

tijdsgebrek of andere persoonlijke redenen worden toegestaan, maar zowel trainers 

als afgevaardigden zien er op toe dat dit beperkt blijft.  

 

 

4. De SKVO-site (kleedkamers – terreinen – kantine)  
4.1. Er wordt er in geen enkel geval gebruik gemaakt van de velden en/of het 

trainingsmateriaal zowel buiten de trainingsuren als na de wedstrijduren.  

Dergelijke overtredingen worden beschouwd als negatief gedrag en als dusdanig 

gesanctioneerd. 

4.2. De spelers wachten voor aanvang van de trainingen en thuiswedstrijden in de 

kleedkamer op de trainer en gaan in groep naar het veld. Ze lopen niet vrij rond in 

de trainingsaccommodatie en bewaren ten aller tijde de orde. 

4.3. Het is verboden voor de spelers om ongevraagd trainingsmateriaal uit het 

materiaalhok te nemen.  

4.4. Verplaatsbare doelen worden enkel verplaatst onder toezicht van de trainer. Die zal 

er steeds op toezien dat deze op gepaste wijze worden verplaatst/beveiligd.   

4.5. Om overtollige kunstofbolletjes/aarde/modder te verwijderen van 

voetbalschoenen, maakt men gebruik van de borstels buiten de kleedkamer. 

Schoenen worden onder geen beding afgeklopt of afgespoeld onder de douche, 

noch worden ze afgeklopt tegen de muur van de kleedkamer.   

4.6. De kleedkamers worden uiterlijk 20 minuten na de wedstrijd of de training op 

gepaste wijze verlaten. Dit wil met andere woorden zeggen: NETJES!   

4.7. De kleedkamers worden onderhouden en gepoetst door medewerkers van de club. 

Dit betekent echter niet dat ze “bewust” vuil worden achtergelaten. Afval zoals 

blikjes, plastiek flesjes, tape, … wordt in de daarvoor voorziene vuilbakken 

gedeponeerd. Glazen flesjes of glazen worden bij het verlaten van de kleedkamer 

onmiddellijk terug gebracht naar de kantine.  Overtollige water wordt naar buiten 

afgetrokken. 

4.8. De club raadt aan om geen waardevolle zaken (geld, iPad, GSM, uurwerk, 

waardevolle kledij, …) mee te brengen naar de club of onbeveiligd achter te laten in 

de kleedkamer. 
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4.9. Fietsen worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst. We 

raden aan om de fiets steeds van een fietsslot te voorzien. Zo kan eventuele diefstal 

worden voorkomen.   

4.10. SKVO aanvaardt in geen enkel geval enige verantwoordelijkheid mochten 

voornoemde zaken (4.8 en 4.9) verloren geraken of ontvreemd worden op de site.   

4.11. Tijdens de trainingen en wedstrijden worden enkel spelers, trainers en 

ploegafgevaardigden, die op het wedstrijdformulier zijn ingeschreven, toegelaten 

op het voetbalterrein. De velden worden enkel betreden via de vuilroosters. De 

ploegbegeleiders zien hierop toe. Zowel de thuissupporters als de bezoekende 

supporters dienen eveneens achter de voorziene omheining te blijven!  

4.12. Spelers die schade toebrengen aan de accommodatie, de voertuigen op de parking 

of op andere plaatsen waar SKVO verantwoordelijkheid draagt, kunnen via hun 

ouders burgerlijk aansprakelijk worden gesteld voor deze schade.  

4.13. Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.   

4.14. De toegang naar het terrein wordt in het belang van de veiligheid steeds 

vrijgehouden. Parkeer dus nooit uw wagen voor de poort; ook niet om de kinderen 

af te zetten.  

4.15. Leden en niet-leden die op gelijk welke wijze bovenstaande regels herhaaldelijk 

overtreden worden gesanctioneerd. Hierbij wordt ook terug gekoppeld naar de 

ouders. 

4.16. Ploegbegeleiders beslissen zelf of in samenspraak met de coördinator over de te 

nemen sancties bij negatief gedrag. Sancties worden formeel geagendeerd en  

vastgelegd op de bestuursvergadering. 

4.17. Bij ernstige overtredingen of wanneer ploegbegeleiders/bestuur het nodig achten 

wordt het bestuur betrokken. Deze laatste beslissen om eventueel over te gaan tot 

een tuchtprocedure. 

  

 

5.  Trainingen/wedstrijden 
5.1. Alle hieronder regels worden strikt opgevolgd door de spelers, tenzij uitdrukkelijk 

anders gevraagd door de trainer en/of begeleider. De trainers of begeleiders 

kunnen daarenboven nog extra regels toevoegen mits de afspraak duidelijke 

gecommuniceerd is binnen de groep.   

5.2. Elke afwezigheid voor een training of in geval van selectie voor een wedstrijd wordt 

vooraf gemeld aan de trainer. In geval van ziekte wordt tevens de duur van de 

afwezigheid doorgegeven.   

5.3. Voor aanvang van de trainingen zijn de spelers niet vroeger dan 20 minuten en later 

dan 15 minuten onbevoegd aanwezig.  Gedurende deze periode is SKVO 

verantwoordelijk voor het minderjarige lid. 

5.4. Buiten de trainings- en wedstrijdmomenten organiseert SKVO geen 

opvang/toezicht.  
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Het aanvaardt dus geen enkel verantwoordelijkheid voor eventuele schade 

veroorzaakt door het lid of ongevallen die zich zouden voor doen bij het lid. 

5.5. Het uur van aanwezigheid en de verzamelplaats voor wedstrijden wordt aan de 

selecteerde spelers tijdig meegedeeld door de trainer en/of 

ploegafgevaardigde.  Vanaf het verzamel uur tot maximaal 30 minuten na afloop 

van de wedstrijd is SKVO verantwoordelijk voor het minderjarig lid. In principe staan 

de respectievelijke ouders in voor het vervoer van en naar uitwedstrijden van hun 

minderjarig kind en valt dit vervoer (en verplaatsingstijd) dus nooit onder de 

verantwoordelijkheid van SKVO. Bij carpoolen accepteren ouders expliciet de 

mogelijke risico’s. SKVO wordt met andere woorden vrijgesteld van elke 

aansprakelijkheid bij gebeurlijke ongevallen. 

5.6. Ongewettigd te laat komen op een wedstrijd kan betekenen dat je bankzitter wordt 

tijdens de wedstrijd of zelfs niet op het wedstrijdblad verschijnt.   

5.7. De oefenkledij tijdens training moet aangepast zijn aan de weersomstandigheden.   

5.8. Elke speler is verplicht om bij iedere wedstrijd zijn officiële SKVO-training van het 

lopende voetbalseizoen te dragen. Dit zowel voor de wedstrijd als na de wedstrijd. 

Eventuele sancties kunnen opgelegd worden door de trainer/bestuur.   

5.9. Het dragen van beenbeschermers is altijd verplicht, zowel op training als tijdens een 

wedstrijd.   

5.10. Er moet bij zowel de trainingen als de wedstrijden gepast en proper schoeisel 

worden gedragen.   

5.11. Elke blessure wordt vóór de training/wedstrijd steeds persoonlijk gemeld aan de 

trainer.   

5.12. Het voetbalreglement van de KBVB laat niet toe dat er sierraden (uurwerk, ketting, 

armband, oorbellen, piercings, …) worden gedragen tijdens de training en 

wedstrijden.    

5.13. Bij wedstrijden is het vanaf de U15 steeds verplicht om de identiteitskaart mee te 

brengen. Indien deze niet aanwezig is, kan men niet deelnemen aan de wedstrijd.  

5.14. Het is verboden om spelers te betalen voor hun prestaties (bijvoorbeeld gescoorde 

doelpunten).   

5.15. De trainer bepaalt hoeveel begeleiders er bij wedstrijden worden toegelaten in de 

kleedkamer. Wij moedigen echter aan om van bij de U8 vanaf december de 

kinderen zelf te laten douchen. Dit bevordert de zelfredzaamheid.   

5.16. Na de wedstrijd wordt, onder leiding van de begeleider, op een ordelijke manier de 

gebruikte kledij weer ingezameld. De spelers houden zich aan de organisatie die de 

begeleider hier oplegt. Wedstrijdkledij is eigendom van SKVO en mag niet 

meegenomen worden naar huis door de leden. De wedstrijdkledij wordt dus per 

ploeg bijeengehouden.  

5.17. Als de trainer of begeleider het woord neemt tijdens training of wedstrijd, zwijgen 

alle spelers uit respect voor elkaar.  

5.18. De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens trainingen en 

wedstrijden (incl. opwarming en bespreking).  

5.19. Negatief gedrag ten opzichte van leden en niet-leden wordt niet getolereerd tijdens 

trainingen en wedstrijden.  
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Pestgedrag (ook via cyberkanalen) of uitlachen valt onder dezelfde categorie en 

wordt ook niet toegestaan. Dergelijk foutief gedrag leidt tijdens een wedstrijd 

onvermijdelijk tot een vervanging van de speler.  

Tijdens de training neemt de ploegbegeleider een gepaste sanctie. Ouders van 

jeugdspelers worden in beide gevallen bij inbreuken hierover zeker ingelicht.   

5.20. Ouders, begeleiders of supporters zijn geen trainers. Volwassenen hebben een 

voorbeeldfunctie en moeten beseffen dat zij evengoed bijdragen aan de uitstraling 

van de club. Zij uiten met andere woorden in het openbaar geen kritiek op de 

trainer of mengen zich niet met bepaalde beslissingen van de trainer, noch 

vertonen ze negatieve reactie of gedrag tijdens zowel training als wedstrijden.  

Indien we merken dat de ouder herhaaldelijk niet aan de richtlijnen kan houden, zal 

men voor een gesprek met de sportief coördinator en/of de het bestuur 

uitgenodigd worden. Als ook dat niet afdoende blijkt, worden sancties genomen 

(bijvoorbeeld het al dan niet tijdelijk weren van je zoon of dochter uit onze ploegen 

en/of het weren van betreffende ouder/begeleider). 

5.21. Ploegbegeleiders beslissen zelf of in samenspraak met de coördinator/bestuur over 

de te nemen sancties bij negatief gedrag. Sancties worden formeel vastgelegd en 

geagendeerd op de bestuursvergadering. 

5.22. Bij dermate ernstige overtredingen of wanneer ploegbegeleiders/bestuur het nodig 

achten wordt het bestuur betrokken. Deze laatste beslissen waar nodig om over te 

gaan tot een tuchtprocedure. 

 

 

6. Tuchtprocedure 
6.1. Het bestuur beslist om over te gaan tot een tuchtprocedure op basis van de ernst 

en frequentie van negatief gedrag die wordt gemeld of vastgesteld. 

6.2. Hierbij worden volgende stappen gevolgd : 

6.2.1. Melding van negatief gedrag aan bestuur of de vaststelling ervan 

6.2.2. Beslissing om over te gaan tot tuchtprocedure door bestuur 

6.2.3. Samenstelling tuchtcommissie door bestuur. Deze bestaat minstens uit 2 

leden van het bestuur en 1 sportief coördinator. Andere leden, maar ook 

Niet leden kunnen gevraagd worden deel uit te maken van deze 

commissie. 

6.2.4. Bestuur nodigt per mail alle betrokkenen (= leden en/of niet-leden) uit 

 Overtreder en ingeval van minderjarigheid minstens 1 van de ouders 

 Ploegbegeleiders ingeval negatief gedrag zich heeft voorgedaan voor, 

tijdens of na een training en/of wedstrijd 

 Eventuele getuigen van het negatieve gedrag 

 De bijeenkomst wordt formeel vastgelegd in een verslag en 

geagendeerd op de eerstvolgende bestuursvergadering. 
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6.2.5. Binnen 1 week na het aanhoren van alle betrokken partijen wordt de 

sanctie bekend gemaakt aan het lid en betrokken 

trainers/ploegbegeleiders. 

6.2.6. Deze sanctie wordt bezorgd per mail aan het lid, en in geval van een 

minderjarig lid ook aan zijn ouders. In geval van uitsluiting van de club zal 

dit ook gebeuren per aangetekend schrijven. 

6.3. De opgelegde sanctie gaat met onmiddellijke ingang in. 

6.4. Tegen de opgelegde sanctie is geen beroep mogelijk. 

6.5. Tuchtprocedures en hun uitspraak er van worden formeel vastgelegd in verslagen 

en ook geagendeerd op een bestuursvergadering. 

 

 

7. Extra aandachtspunten voor spelers  
7.1. Spelers die hersteld zijn van een blessure, mogen pas opnieuw aan wedstrijden of 

trainingen deelnemen nadat ze een attest van herstel hebben binnen gebracht bij 

de gerechtigde correspondent van SKVO.   

7.2. Spelers die uitgenodigd worden om te testen of om een paar trainingen mee te 

volgen bij een andere club brengen SKVO daarvan op de hoogte. Een speler die gaat 

testen/trainen bij een andere club zonder daarvan SKVO op de hoogte te brengen is 

niet verzekerd door SKVO!    

7.3. Een speler is niet speelgerechtigd voor wedstrijden wanneer die niet beschikt over 

een aansluitingsnummer. Dit is ook van toepassing waanneer het inschrijvingsgeld 

nog niet volledig betaald is.   

7.4. Spelers die tussen 1 april en 30 april hun ontslag aanvragen, maar in de 

daaropvolgende maanden alsnog opnieuw wensen aan te sluiten bij SKVO, betalen 

de heraansluitingskost extra bij het inschrijvingsgeld.    

7.5. Aangezien de jeugdspelers verschillende malen per week op de club zijn, is het zeer 

belangrijk om tot een goede informatie-uitwisseling te komen. De ouders dienen 

daarom SKVO steeds op de hoogte brengen van belangrijke familiale 

omstandigheden, problemen op school, eventuele medische dossiers en dergelijke 

zodat we eventuele probleemsituaties kunnen voorkomen.  

   

 

8. Roken – alcohol – drugs  
8.1. Roken wordt in het algemeen omwille van gezondheidsredenen sterk afgeraden. De 

club wil daarin nog een stap verdergaan en verdraagt onder zijn minderjarige 

jeugdspelers geen rokers. Bij bezit of gebruik van tabakswaren op de terreinen, 

kleedkamers, kantine van de club zal er in eerste instantie door de 

ploegbegeleider(s) een tuchtmaatregel genomen worden, die daarvan ook 

onverwijld de betreffende sportief coördinator en het bestuur in kennis zal stellen.  
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8.2. Geen enkele speler of trainer rookt op bezoek bij een andere club tenzij in een 

toegestane rookzone.  

8.3. Voor, tijdens en na de wedstrijden/trainingen geven de SKVO begeleiders & 

coördinatoren het goede voorbeeld en roken ze niet in het bijzijn van de spelers.   

8.4. De kantine van SKVO is een rookvrije zone (Koninklijk Besluit van 13 december 2005 

gewijzigd door het KB van 6 juli 2006).    

8.5. Roken door leden en niet-leden is verboden rondom de velden of in de onmiddellijk 

nabijheid van de kantine. 

8.6. Er is een beperkte – duidelijke gelabelde – rookzone aangeduid op de site 

8.7. Geen enkele minderjarige jeugdspeler drinkt alcohol op de club of op bezoek bij een 

ander club (Koninklijk Besluit van 24 januari 1977, gewijzigd door het KB van 31 

december 2009).   

8.8. Geen enkel lid brengt alcoholhoudende dranken mee naar training, thuis- en/of 

uitwedstrijden noch van zijn eigen ploeg, noch van andere SKVO ploegen.. 

8.9. Geen enkel niet-lid brengt alcoholhoudende dranken mee naar 

trainingen/wedstrijden die plaats vinden op SKVO. 

8.10. Voor en tijdens de wedstrijden/training drinken de SKVO trainers en coördinatoren 

geen alcoholhoudende dranken.   

8.11. Leden en niet-leden die instaan voor vervoer van en naar uitwedstrijden houden 

zich aan de alcoholwetgeving ter zaken. SKVO aanvaardt in geen geval 

verantwoordelijkheid bij gebeurlijke ongevallen als gevolg van overmatig 

alcoholgebruik. 

8.12. Het bezit of gebruik van soft- en andere drugs van leden en niet-leden op de SKVO-

site is ten strengste verboden. Bij vaststelling van een inbreuk hierop wordt dit 

gemeld aan de ouders, wordt een tuchtprocedure opgestart en leidt dit 

onmiddellijk tot een definitieve uitsluiting uit de club indien de overtreding wordt 

bevestigd.   

8.13. Het verhandelen of ter beschikking stellen van drugs aan derden leidt onmiddellijk 

tot een definitieve uitsluiting uit de club en bovendien wordt dit gemeld aan de 

politie.  

 

 

9. Diefstal  
9.1. SKVO is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken.   

9.2. Bij vermoeden of betrapping op diefstal wordt de politie onmiddellijk 

gewaarschuwd.   

9.3. Onomstotelijk bewijs van diefstal leidt direct tot een uitsluiting uit de club.  
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10. Klachten  
10.1. Indien er sportieve of extra-sportieve problemen zijn, wacht dan absoluut niet tot 

deze escaleren. Vraag tijdig een gesprek aan met de trainer en/of 

ploegafgevaardigde. De ploegafgevaardigde is steeds de perfecte klankbuis tussen 

trainer en speler. Indien geen onmiddellijke oplossing kan worden geboden, wendt 

men zich tot de betreffende sportief coördinator van SKVO.  

10.2. Eventuele klachten worden ofwel voor ofwel na de training/wedstrijd persoonlijk 

besproken met de trainer. Dit gebeurt zeker NIET tijdens de training/wedstrijd en 

zeker niet in het bijzijn van andere spelers of ouders. Maak hiervoor tijdig een 

afspraak. 

10.3. In geval melding van klachten moeilijk te bespreken valt met trainer, kan ook de 

ploegafgevaardigde worden aangesproken. Indien ook dit moeilijk ligt, wordt de 

betrokken sportief coördinator aangesproken. In het uiterste geval wordt een 

bestuurslid aangesproken. Maak hiervoor tijdig een afspraak. 

10.4. Klachten, en de verwerking er van, die worden gemeld aan de coördinatoren en 

bestuur worden formeel vastgelegd en geagendeerd in een bestuursvergadering. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot :  

Indien je alsnog andere vragen hebt, kan je deze steeds doorzenden naar info@skvo.be of één van de 

bestuursleden persoonlijk contacteren. Dit huishoudelijk reglement van SKV Oostakker is met de 

meeste zorg opgesteld om zo een leidraad te kunnen zijn binnen onze grote organisatie. Merk je iets 

op wat niet correct is, contacteer ons dan zodat we dit kunnen oplossen. 


