
 

 

INTERN REGLEMENT. 

PREAMBULE : 

Dit intern reglement is vooral bedoeld om duidelijk de nagestreefde doelstellingen van de 

Raad van Beheer van KEXCB (RvB) voor te leggen i.v.m. de ontwikkeling van een ethiek en 

een sportvisie, vooral gericht op teamspirit, op wederzijds respect, alsook op organisatie en 

discipline, van essentieel belang voor de goede werking van de activiteiten en een goede 

clubbeheer. 

De RvB is verantwoordelijk voor alle organisatorische, financiële, juridische aspecten en de 

sportieve visie van de VZW. De Sportieve Staf is bevoegd voor alle sportieve en 

organisatorische aspecten voor alle reeksen van KEXCB. 

De publicatie van het intern reglement is ook de zekerheid dat alle betrokkene actoren in het 

leven van de club, de regels die binnen de club gelden, kennen en aanvaarden.  

Vanaf het seizoen 2016 - 2017, heeft de club label 1* behaald, ontwikkeld door ACFF. Vanaf 

2018-2019 label 2*. De Federatie beoordeelt de organisatie, de sportieve aspecten, 

uitrustingen, infrastructuur, enz ... 

Het verkrijgen van dit label is een bewijs van kwaliteit en nuttig om vooral met vergelijkbare 

clubs te spelen in termen van grootte, waarden en vooral sportief niveau. 

Dit label behalen en behouden impliceert continu aan de eisen te kunnen beantwoorden op het 

vlak van opleiding, fair play, communicatie en organisatie. 

VOOR WIE IS DIT INTERN REGLEMENT BESTEMD ? 

Dit intern reglement geldt voor iedereen die betrokken is bij het "clubleven", 

namelijk: 

_De jeugdspelers en senioren; 

_De sportieve staf 

(Sportief Verantwoordelijke (SV), de Sportieve Coördinator (SC), de trainers en de 

afgevaardigden; 

_ De ouders van de spelers; 

_ De supporters en toeschouwers; 

_ De vrijwilligers. 

 

De aangesloten leden bij KEXCB als spelers, afgevaardigden en coaches evenals ouders, 

supporters, vrijwilligers en bezoekers van KEXCB onderschrijven onvoorwaardelijk aan het 

intern reglement en aanvaarden de voorziene sancties bij niet-naleving. 



BEDOELING, REGELS EN INFORMATIE TOT BETREKKING MET HET 

INTERN REGLEMENT. 

1. De spelers : 

De RvB en Sportieve Staf, raden de spelers en de ouders van minderjarige spelers aan om 

ervoor te zorgen dat ze goed in staat zijn om sport en  in het bijzonder voetbal te beoefenen. 

In ieder geval zal de club niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor 

gezondheidsproblemen die kunnen optreden tijdens of na de activiteiten van de club. 

1.1 Het lidgeld,  

De RvB bepaalt jaarlijks het bedrag van het lidgeld. 

De club houdt zich het recht de prijs vast te leggen op basis van de stijging van de kosten en 

uitgaven die nodig zijn voor een goede opleiding, de uitrusting en de vernieuwing van de 

infrastructuur en concrete en gebudgetteerde projecten. 

Het lidgeld dat betaald wordt, blijft definitief ten goede van de club. Zelfs indien het lid niet 

aan alle trainingen of wedstrijden deelneemt tijdens het geheel of een deel van het seizoen, als 

gevolg van onbeschikbaarheid (ongeval, ziekte, medisch advies, ...), na een besluit van de 

ouders om hun kind uit de club te trekken of voor disciplinair ontslag. 

De betaling van het lidgeld moet plaatsvinden vóór 1 september van het nieuwe seizoen, of 

uiterlijk binnen 15 dagen na de datum van de toetreding van de nieuwe leden. 

De leden die niet op tijd in orde zijn met het betalen van het lidgeld kunnen van de trainingen 

en/of competities uitgesloten worden tot dat het totaal bedrag wordt gestort. 

De ziekenfondsen vergoeden een deel van de bijdrage, sommigen zelfs zonder 

leeftijdsbeperking. Daarvoor moet de speler (of vertegenwoordiger) het ad hoc-document van 

hun ziekenfonds aan een lid van de RvB afgeven zodat hij het kan invullen. De meeste 

mutualiteitsdocumenten zijn ook verkrijgbaar op de website: 

bever-bievene.footeo.com 

De betaling van het lidgeld van U7 tem P3 maakt het verkrijgen van voordelen en uitrustingen 

elk jaar mogelijk:  

 Een kledijstuk van 30€ te kiezen in de gamma van de club. Een voetbalzak is 

geschonken aan alle nieuwe ingeschreven speler van U7 tem P3. Andere kleren 

aankopen aan interessante voorwaarden is mogelijk via de club.  

 Alsook toegang aan de trainingen gegeven 2x per week door competente trainers en 

aan de wedstrijden. In het begin van het seizoen communiceert de SC via de trainers 

de uren en de kalenders voor de trainingen en de matchen. (ook te vinden op onze 

website: bever-bievene.footeo.com) 

 Op aanvraag en na betaling van het lidgeld, een gratis ingangskaart ter waarde van 

50€ om alle kampioenschap matchen van de seniorenploegen te komen zien. 



 2 kaarten gratis van 5€ voor ons gastronomisch WE en 2 kaarten gratis van 5€ het 

jaarlijks eetfestijn van de jeugd. 

 De verschillende verzekeringsdekkingen onderschreven door de club bij de KBVB. 

http://bever-bievene.footeo.com/page/verzekeringen-assurances.html 

 

1.2 Aansluitingen, uitschrijvingen en overgangen. 

Volgens de regels van de Belgische Voetbalbond, elke nieuwe speler die bij KEXCB wenst 

aangesloten te worden, moet het ad-hoc document van de Belgische voetbalbond absoluut 

invullen en ondertekenen of en transfert aanvragen met akkoord van de verlaten club. 

Elke speler die aangesloten is bij een club van de KBVB blijft permanent verbonden en 

behoort tot deze club tot: 
 

Ofwel de speler zich van zijn club uitschrijft in april; 

Ofwel, de club de speler uitschrijft in mei; 

Ofwel de club ermee akkoord gaat een definitieve overgang voor een andere club te 

aanvaarden, of deze nu gratis is of niet. 

De speler die de club wenst te verlaten aan het einde van het seizoen heeft het recht om zich 

uit te schrijven tijdens de KBVB voorziene periode en door hun procedures te volgen.  

(1 april - 30 april) Art. 522. http://www.belgianfootball.be/fr/reglements 

In het geval van een ontslag, kan de ontvangende club de opleidingskosten moeten betalen 

aan de thuisclub via het Art. A523 http://www.belgianfootball.be/fr/reglements 

Vb voor 2017: 

De opleidingsvergoeding, jaarlijks te indexeren (Art. B31), bedraagt: 
1° 87,70 EUR per opleidingsseizoen van de speler U6 tot en met U11; 
2° 181,30 EUR per opleidingsseizoen van de speler U12 tot en met U17; 
3° 356.70 EUR per opleidingsseizoen van de speler U18 tot en met U21. 

Na deze periode kan een permanente of tijdelijke overgang aangevraagd en verleend worden 

door de club na analyse en sommige gerechtvaardigde gevallen. Het verlenen van een 

overgang is de vrije keuze van de club zonder beperking of enige verplichting. De 

aanvaarding van de overgang kan ook gepaard gaan met specifieke financiële regelingen die 

vrij worden bepaald door de club. 

(1ste juni tem 31 december)Art.B906, B907 & B908.http://www.belgianfootball.be/fr/reglements 

De speler die zich van de voetbalbond en de club KEXCB uitgeschreven heeft en die zich dan  

toch weer het seizoen nadien wil inschrijven bij REXCB zal de boete van de federatie zelf 

moeten betalen. (50 € boete voor kosten en belastingen voor overmatig uittreding en extra 

werk voor de club). Hij verliest dan wel zijn prioritaire plaats om deel te maken van een ploeg 

van KEXCB. 

http://bever-bievene.footeo.com/page/verzekeringen-assurances.html
http://www.belgianfootball.be/fr/reglements
http://www.belgianfootball.be/fr/reglements
http://www.belgianfootball.be/fr/reglements


De speler die zijn transfert vraagt zal in orde moeten zijn met de betaling van het lidgeld en 

zonder schulden in de club (inclusief in de kantine).  

De club kan het aantal aangesloten spelers beperken, o.a. in functie van het aantal 

ingeschreven ploegen en het capaciteit van de infrastructuur. 

 

1.3 De uitrustingen van de club 

Spelers hebben kledij en uitrustingen van de club. Spelers zijn verplicht om deze kledij en 

uitrustingen te dragen tijdens officiële ontmoetingen en moeten een speciale zorg dragen voor 

hun onderhoud. Bijzonder die die gemarkeerd zijn met naam van sponsors. Deze maatregel is 

vooral een teken van respect aan degenen die investeren in onze club, en dankzij wie we onze 

activiteiten in de best mogelijke omstandigheden kunnen voortzetten. Integendeel, is het niet 

toegestaan om het kledij van de club te dragen in andere activiteitenkaders dan die van 

KEXCB tenzij vooraf overeengekomen met KEXCB. 

 

1.4 Aanwezigheid, ernst en stiptheid, 

De aanwezigheid en deelname aan de trainingen zijn verplicht. Alsook positief te 

beantwoorden op de convocaties voor wedstrijden. Negatief beantwoorden kan leiden tot niet 

convocaties voor toekomstige wedstrijden. 

Het is ook essentieel om de afgesproken uren te respecteren. 

Alsook de coach of afgevaardigde bij afwezigheid of vertraging zo snel mogelijk te 

waarschuwen. Deze regel is natuurlijk ook van toepassing voor wedstrijden. Elke speler (of 

ouder van spelers) zal de coach of afgevaardigde zo spoedig mogelijk beantwoorden op de 

convocaties, zodat de coach zijn team op voorsprong kan samenstellen. 

Ongewettigde afwezigheid en gebrek aan regelmaat (of herhaalde vertragingen) op de 

trainingen kan worden bestraft door een niet-selectie of reserveplaats bij wedstrijden of 

eventueel boetes. In herhaalde gevallen, afgevaardigden en coaches zijn verplicht om de SV 

of SC op de hoogte te stellen die de passende maatregelen zullen nemen. 

De speler die een sportstage binnen de Club volgt, is niet verplicht om de training te volgen 

en blijft selecteerbaar voor de eerste wedstrijd na de stage, zolang hij zijn afgevaardigde en / 

of coach informeert. De speler die een stage buiten de Club volgt, is verplicht om de training 

normaal te volgen. 

1.5 De boetes, 

De spelers in een competitie- of bekerwedstrijd die uitgesloten zijn voor een directe rode kaart 

of gele kaarten krijgen zal de boete die door de Belgische Voetbalbond voorzien wordt 

betalen als wordt besloten door de sportieve staf dat de reden van die kaarten niet sportief 

gerechtvaardigd zijn. (geweld, beledigingen, racisme, ...). 

Deze zelfde leden, spelers die de boete niet hebben betaald zullen niet worden opgenomen 

voor alle verdere wedstrijden. 

 



2. De leden van de sportieve staf 

2.1 De Sportief Verantwoordelijke (SV) 

Hij wordt benoemd door de RvB. 

Het stelt voor en beheert de visie / sportorganisatie van de club voor alle teams. (U6 tot U21, 

vrouwen, P2, P3, Reserven, veteranen) 

Hij is verantwoordelijk voor de aanwerving, discussies en beheer van de coaches (jeugd en 

senioren), en de spelers P2, P3, Reserves. 

Voor de sportcoördinatie van de jeugd kan de SV zich de samenwerking van een Sportief 

coördinator verlenen (SC) 

2.2 De Sportief Jeugd Coördinator (CS) 

Hij wordt benoemd door de Raad van Bestuur en rapporteert aan de Sportief 

Verantwoordelijke van de club. 

Het stelt aan de RvB een sportpolitiek project voor voor de club. 

Hij ontwikkelt dit project met de actieve medewerking van coaches en afgevaardigden van de 

club die hij heeft gekozen. 

Hij staat garant voor de naleving van de doelstellingen en besloten regels van dit project en 

van de kwaliteitslabel 1* van de federatie, verkregen door de club. 

Als gevolg hiervan, 

- hij definieert de kernen en categorieën en wijst de teams coaches aan, 

- hij lost eventueel sportieve problemen op, en uiteindelijk neemt noodzakelijke besluiten op 

dat vlak, 

- hij organiseert mogelijke testen voor het evalueren van de spelers (aansluiting, overdracht 

van spelers of categorie A,B,C... wetende dat in geval van verdubbeling van categorieën de 

kernen altijd in prioriteit zullen worden samengesteld op spelersniveau. Dit voor consistentie 

van de opleidingen en leeraspecten). 

- hij houdt toezicht op trainingen en wedstrijden voor de jeugdteams van de club, 

- hij biedt ondersteuning aan de coaches.  

- hij is bevoegd alle maatregelen dat hij nodig vindt te nemen ten opzichte van een spelende 

lid in het kader van sportieve evenementen, training en wedstrijden. Indien nodig voor 

ernstige gebeurtenissen met toestemming van de disciplinaire commissie. 

-hij heeft het recht om alle maatregelen te nemen die hij nodig vindt in de uitoefening van de 

door het sport-project gefixeerde doelstellingen, onder voorbehoud van de aanvaarding van de 

RvB als het initiatief leidt tot een verplichting van de club ten opzichte van derden. 

2.3 De trainers (senioren en jeugd) 

Een senior trainer treedt in functie na de aanvaarding van zijn kandidatuur door de Sportief 

Verantwoordelijke en de RvB. Ten allen tijde zal hij de rol die hem word toevertrouwd, eren 

en respecteren ten opzichte van de club en derden op straffe van intrekking. Alsook zal hij de 

principes en regels die door de RvB zijn gedefinieerd respecteren.  

Een jeugdtrainer treedt in functie na de aanvaarding van zijn kandidatuur door de sportief 

coördinator. Deze benoeming wordt van kracht na de aansluiting van de trainer bij de club. 

Door hun aansluiting, aanvaarden de trainers uitdrukkelijk akkoord te gaan met het 

sportproject van de club en de instructies die hem door de sport-coördinator gegeven wordt in 



het kader van de label en dit reglement te volgen. O.a. en voor zover punt 1.5 wordt 

gerespecteerd, de sportieve staf zal zorgen voor een evenwicht in termen van speeltijden en 

participatie in het algemeen. (Minimum 50% speeltijd) 

De missie van de jeugdtrainer is de spelers van het team die hem worden toevertrouwd zijn 

kennis van voetbal over te dragen, de spelers te helpen, individueel en collectief en aan de 

praktijk van deze sport te bevorderen. Dit in overeenstemming met de doelen en de manier 

gedefinieerd in het sportproject en de gegeven richtlijnen van de sport-coördinator. Hij moet 

ook zorgen voor het behoud van de fysieke integriteit van de spelers. Daartoe moet hij een 

onberispelijke houding betonen en voorbeeldig gedrag vertonen, zowel op als buiten het veld, 

aanwezig zijn op de trainingen en wedstrijden van zijn team op de vaste uren bepaald door de 

planning van de club of de convocaties die hij geeft aan spelers. 

 

Ervoor zorgen, in samenwerking met de afgevaardigde, een continu aanwezigheid te 

verzekeren, tijdens de aanwezigheid van de spelers, actief samen te werken met de sport-

coördinator, en het bijwonen van regelmatige bijeenkomsten. De trainer is ook de borg voor 

respect van de spelers van zijn team van de bepalingen van dit reglement. Het heeft dan ook 

het recht om de meeste geschikte maatregelen te nemen naar zijn oordeel voor dit doel, 

eventueel in samenwerking met de sport-coördinator. 

 

In het begin van het seizoen, kiest de trainer een afgevaardigde die hem zal helpen tijdens het 

seizoen. 

De trainer heeft de verantwoordelijkheid van het gerief dat hem door de club ter beschikking 

wordt gesteld en het respect van de spelers waarvoor hij verantwoordelijk is voor 

infrastructuur. 

In het geval van onvolledige terugkeer op het einde van het seizoen, zoals in het geval van 

abnormale afbraak van alle of een deel van het materiaal dat ter beschikking wordt gezet, 

behoudt de Raad van Bestuur zich het recht voor de terugbetaling te krijgen van de trainer. 

De trainers moeten aanwezig zijn op de verschillende gebeurtenissen (toernooien, feesten, 

diners, enz ...) die tijdens het seizoen door de club worden georganiseerd. 

 

Trainers zijn verantwoordelijk voor de naleving en de discipline binnen hun spelersgroep en 

zijn verplicht die te doen respecteren. 

Trainers dienen ook een gepaste attitude en sportethiek te respecteren en te doen respecteren, 

zoals: 

- weigering verboden stoffen te consumeren of te doen consumeren; 

- respect voor de scheidsrechters en de tegenstander; 

- zelfbeheersing en fair play in het algemeen. 

2.4 De afgevaardigden 

De afgevaardigde van een team treedt in functie na de aanvaarding van zijn kandidatuur door 

de SV (senior) of SC waaraan hij door de trainer voorgesteld wordt. Hij helpt de coach in de 

administratieve en materiële organisatie en veiligheid in de context van de sportieve 

activiteiten van de ploeg. 



Afgevaardigden zijn officiële en de belangrijke leden van de club. 

Aldus, de afgevaardigde is een vrijwillige lid die: 

- de convocaties voor de wedstrijden van de ploeg doorstuurt aan de spelers die door de 

trainer gekozen wordt, voorziet tijdens de wedstrijden of opleidingen, in samenwerking met 

de coach, een continu aanwezigheid bij de spelers. 

- zorgt voor de volledige respect van de gebouwen die worden ter beschikking gesteld aan zijn 

team, 

- verwelkomt de scheidsrechter en/of het andere team tijdens thuiswedstrijden en begeleidt 

hem naar zijn kleedkamer, 

- vult het scheidsrechtersblad in en laat het ondertekenen door de tegenpartij voor elk 

wedstrijd, 

- is het belangrijkste aanspreekpunt voor de scheidsrechter voor alle administratieve en/of 

disciplinaire aspecten voor, tijdens en na de match, 

- zorgt voor de thuiswedstrijden voor de veiligheid van het speelveld en de actoren, 

- in alle omstandigheden voorbeeldig gedrag behoudt. 

Als waarborger van de sportethiek, respect en efficiënt verloop van de matchen, mag hij de 

dringende maatregelen nemen die nodig zijn in het geval van ongepaste attitudes van spelers, 

ouders of bezoekers van REXCB. 

Hij is, volgens de voorschriften van de Federatie, de enige officiële vertegenwoordiger van 

zijn team ten opzichte van de KBVB, hij gaat naar de gevraagde oproepingen van de 

Belgische voetbalbond voor feiten die plaatsvonden tijdens de ontmoetingen waar hij 

afgevaardigde was. Indien dit niet mogelijk is, waarschuwt hij de SV of SC, afhankelijk van 

de categorie om hem te laten vertegenwoordigen. 

2.5 De ploegen. 

Teams die een vriendenmatch spelen buiten hun trainingsuren, moeten nog steeds aanwezig 

zijn op de dag van de geplande trainingen. 

De coach neemt niet alleen de beslissing een training of een wedstrijd te verplaatsen of te 

annuleren. De beslissing is de verantwoordelijkheid van de SC en/of de SV. 

3 Respect, geweldloosheid en discipline, 

Alle betrokkenen (spelers, ouders, supporters ...) moeten een verantwoord en gepast gedrag 

hebben en racistisch of onbeschoft, gewelddadige en beledigende opmerkingen vermijden, 

alsook van het overdreven roepen en schreeuwen in de richting van de spelers, de 

scheidsrechter en de tegenstanders. 

Geen daad van geweld, zowel verbaal of fysiek, zal getolereerd worden, noch op noch buiten 

het veld. Elke daad van agressie of geweld om het even welke vorm en om het even tegen wie 

(leden, spelers, coaches, afgevaardigden, scheidsrechters, tegenstanders ...) kunnen worden 

bestraft. 

De straf zal afhangen van de ernst van de feiten. In het geval van herhaling, behoudt de RvB 

van KEXCB zich het recht de persoon die zich schuldig maakt aan zulke feiten definitief uit 

te sluiten. 

Deze regel geldt ook voor ouders en supporters die we vragen het goede voorbeeld te geven 

en zelfbeheersing te hebben. 

De spelers, ouders, supporters en bezoekers zijn verplicht om het gezag van de coaches, 



gedelegeerden of enig ander lid van de sportieve staf van REXCB te respecteren alsook de 

infrastructuur en uitrustingen. 

Elke auteur van de schade zal verplicht worden te zorgen voor het herstel en/of de 

terugbetaling van de kosten. 

Om over deze elementen te beslissen dat ze sportief zijn of niet, kan een disciplinair comité 

worden samengeroepen. Die is samengesteld uit minimum 3 leden van de club en is bevoegd 

om te oordelen over een acte of verklaring die in strijd is met dit reglement. 

Er wordt ook herinnerd aan derden dat het verboden is de kleedkamers binnen te gaan voor, 

tijdens of na een wedstrijd of training, tenzij speciale toestemming van de coach of 

afgevaardigde, alleen toegelaten leden in de kleedkamers. 

Het is verboden op het voetbalveld of in de neutrale zones van het voetbalveld te treden 

wanneer een wedstrijd daar plaatsvindt, en aan het eind van de wedstrijd, totdat de 

scheidsrechter niet in zijn kleedkamer is toegetreden. 

 

4. Imago en communicatie 

Bezorgd over zijn imago, zijn de imago- en de communicatieaspecten volledig en uitsluitend 

door de club beheerst.  

Derden, leden van de club of niet, mogen niet de naam, de imago of blazoen van de club 

gebruiken zonder toelating van communicatie verantwoordelijke van KEXCB. 

Daarvoor heeft de club een website, een Facebook-pagina, een Instagram-account en andere 

communicatiemiddelen. In geen enkel geval kunnen publieke communicatienetwerken van dit 

type worden ontwikkeld in de naam van de club, door derden, clubleden of niet. 

Om een uniform en samenhangend imago te presenteren, heeft de club een kledij gamma 

gedefinieerd en in dit kader een exclusief contract met een leverancier en een verdeler 

gesloten. Daarom wordt er aan de leden absoluut verboden kledij van merk, model en kleuren 

te dragen tijdens de activiteiten REXCB die niet in de gedefinieerde gamma van KEXCB 

zitten. 

 

De club respecteert het Europese decreet inzake de bescherming van de privacy en de 

persoonlijke gegevens die over zijn leden zijn verzameld. Europees Decreet "GDPR".  

 

In het kader van de GDPR worden de door de club of via de club de gevraagde gegevens voor 

de federale of regionale voetbalautoriteiten alleen gebruikt en / of verzonden in het kader van 

voetbal om de organisatie, de opvolging en een goeie werking te verzekeren. 

 

Deze gegevens worden door de club gebruikt als "goede vader" en in geen geval voor 

commerciële doeleinden of doorgegeven aan derden buiten het strikte kader van de 

doelstellingen en belangen die worden nagestreefd in het kader van het sociaal doel.  

 

Leden kunnen deze gegevens op elk moment bekijken en wijzigen bij REXCB-bestuurders. 

Deze zijn digitaal gecentraliseerd binnen de vzw. 



 

De spelers, ouders van minderjarige spelers en alle personen die deelnemen aan de activiteiten 

van KEXCB toestaan dat de club mag foto’s nemen van de spelers, fans en "sfeerbeelden" 

tijdens de activiteiten van de club voor hun publicaties via de informatie- en promotiekanalen 

van de Club. 

5. Nieuwe bepalingen. 

Eventuele wijzigingen of toekomstige nieuwe regels zullen worden geplaatst op de infoborden 

van de kantine en op de website. Tenzij dringend of anders besloten, zullen ze van toepassing 

zijn voor het volgend seizoen. 

 

ONZE WAARDEN : 

1. We hebben de wil de positieve waarden in de jeugdsport te promoten met 

volgehouden inspanningen en een goede planning. 

- Voortzetting ja, maar niet om het even welke prijs! Geen discriminatie of elitarisme: allen 

moeten vooruitgang kunnen boeken en plezier hebben. 

Tijdens de training en competitie, zullen we streven naar evenwichtigheid met de volgende 

vier hoofddoelstellingen: ontwikkeling van de voetbalvaardigheden (motorisch, technisch, 

tactisch) gezonde en veilige competitie, persoonlijke en collectieve positieve aanpak en 

adequate sociale blik. 

- Wij zijn ervan overtuigd dat de inspanningen leiden naar perfectie, naar de overwinning en  

kennis van het succes en plezier, maar ook aan verlies en frustratie. A die gevoelens maken 

allemaal deel uit van ons sport. We zullen de kinderen de kans geven om dat te cultiveren en 

te integreren in hun prestaties. We zullen hen helpen hun emoties te beheersen binnen de 

structuren, de regels en de spelgrenzen. 

We besteden bijzonder aandacht aan de oriëntatie en de opvoeding van jongeren, in de 

ethische en humanistische principes in het algemeen en meer bepaald fair play in sport. 

2. We zullen onze inspanningen voortzetten om alle vormen van discriminatie in het 

jeugdsport te bannen. 

Dit is het fundamentele principe van gelijkheid, waarin sociale justitie en een eerlijke 

verdeling van de middelen wordt vereist. 

Jongeren die minder vlug matuur zijn, licht gehandicapten en minder getalenteerde spelers 

zullen dezelfde mogelijkheden verkrijgen om sport te doen en van dezelfde professionele 

aandacht profiteren dan de begaafde en getalenteerde jongeren, zonder onderscheid van 

geslacht, ras of cultuur. 

 



3. Wij erkennen en accepteren het feit dat sport ook negatieve effecten kan creëren en 

dat zowel preventieve als repressieve maatregelen nodig zijn om de kinderen te 

beschermen. 

- Wij trachten maximaal fysieke en psychische gezondheid te verbeteren door het vergroten 

van onze inspanningen om bedrog, doping, misbruik, uitbuiting te voorkomen, en om 

jongeren te helpen de potentiële negatieve effecten te overwinnen. We beseffen dat het belang 

van de sociale omgeving en de motivatie van de jongeren nog steeds wordt onderschat. Dit is 

de reden waarom we een gedragscode ontwikkelen en uitvoeren van met duidelijke 

afgebakende verantwoordelijkheden voor elke acteur die een rol speelt in de jeugdsport. 

- Wij raden absoluut aan dat de fysieke vaardigheden ten opzichte van de juiste niveaus goed 

worden ingeschat en serieus worden genomen. 

4. Wij accepteren de steun van sponsors en media, maar zijn van mening dat deze steun 

in overeenstemming moet zijn met de fundamentele doelstellingen van sport bij de jeugd 

en vooral de clubwaarden. 

- Wij accepteren sponsoring door de organisatoren en bedrijven alleen als ze niet strijdig zijn 

met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de belangrijkste doelstellingen 

van het jeugdsport. 

- Wij zijn van mening dat de rol van de media niet alleen reactief moeten zijn en de 

problemen van onze samenleving weerspiegelen, maar moet ook proactief zijn door te 

stimuleren en opvoedend en innovatief te zijn. 
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