REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE
Elk lid van S.V. SINT-JOZEF verklaart zich akkoord met onderstaande principes bij aansluiting of
hernieuwing van zijn/haar lidmaatschap en verbindt er zich toe deze na te leven. Voor minderjarige
leden geldt dat hun ouders of wettelijke voogd zich er eveneens toe verplichten dit reglement na te
leven.
Elk lid van S.V. SINT-JOZEF dient de volgende principes te respecteren:

Art. 1 - STATUUT VAN DE LEDEN
1.1
De voetbalactiviteit binnen KVV en dus ook binnen S.V. SINT-JOZEF gebeurt volledig op
vrijwillige basis, als vorm van ontspanning en liefhebberij.
1.2
Er worden door S.V. SINT-JOZEF geen spelersvergoedingen betaald, noch aan jeugdspelers,
noch aan volwassenen.
1.3

Jeugdspelers spelen elke wedstrijd minstens 50% van de speeltijd

Art. 2 - SPORTIVITEIT
2.1

De tegenstanders worden aanzien als medesportbeoefenaars en niet als vijanden.

2.2
Elk lid gedraagt zich steeds sportief, zowel thuis als op verplaatsing. Respect wordt
afgedwongen door een sportieve houding zowel op het veld als naast het veld door spelers,
begeleiders, trainers en supporters. Een positieve aanmoediging gebeurt zonder de tegenpartij of de
scheidsrechter af te breken.

Art. 3 - RESPECT
3.1
Ieder lid respecteert het gezag van trainers en begeleiders. Elke speler aanvaardt de
opstelling van de ploeg en een mogelijk beurtrolsysteem.
3.2
Bij belet voor een training of wedstrijd worden de trainer en/of de begeleider tijdig
verwittigd, behoudens overmacht.
3.3
We hebben zowel respect voor medespelers, begeleiders en supporters van S.V. SINT-JOZEF,
als voor de spelers, begeleiders en supporters van de tegenstander, zowel thuis als op verplaatsing.
We getuigen daarvan door ons gedrag op en naast het veld voor, tijdens en na de wedstrijden.
3.4
Het gezag van de scheidsrechter wordt op elk moment gerespecteerd zodat de sfeer van
sportiviteit behouden blijft.
3.5
Ieder lid heeft respect voor de eigen infrastructuur én voor deze van de bezochte clubs. Al
het gebruikte materiaal wordt steeds teruggelegd waar het hoort en in de toestand waarin het zich
bevond. De kleedkamers worden netjes achtergelaten en worden niet onnodig vuil gemaakt. Afval
wordt in de voorziene afvalcontainers gegooid. Vandalisme is steeds laakbaar.

Art. 4 - CONFLICTBEHEERSING
4.1
Elk lid dient zich te onthouden van elke vorm van agressiviteit, zowel fysiek als verbaal.
Racistische en andere mogelijk kwetsende opmerkingen of spreekkoren worden niet getolereerd.

Art. 5 – ROKEN EN ALCOHOL
5.1
Roken en drinken onder de 16 jaar is bij wet verboden, dus ook op onze club. Ook in de
gebouwen roken is bij wet verboden, alle gebouwen zijn dus rookvrij.
5.2

In de kleedkamers mag bij jeugdwedstrijden geen alcohol worden gebruikt.

Art. 6 - SANCTIES
6.1
De Raad van Beheer van S.V. SINT-JOZEF behoudt zich het recht voor een lid uit te nodigen
op een gesprek indien hij/zij de hier beschreven principes overtreedt. Het lid mag zich daarbij laten
bijstaan door een persoon van zijn keuze. Bij minderjarige leden zal één van de ouders, de wettelijke
voogd of een andere vertrouwenspersoon naar keuze van de minderjarige eveneens worden
uitgenodigd.
6.2
Een verwittiging kan het gevolg zijn. Bij herhaalde inbreuken kan het bestuur, nadat de
betrokken partijen werden gehoord, overgaan tot een tijdelijke schorsing (voor bepaalde of voor alle
functies), tot een niet-hernieuwing van het lidmaatschap het volgende seizoen, en in extreme
gevallen tot onmiddellijke uitsluiting uit de club.
6.3
Elk lid is verplicht lidgeld te betalen. De voorwaarden en bedragen worden voor elk seizoen
door de Raad van Beheer vastgelegd. Bij niet-betaling van het lidgeld zal het lid vanaf de derde week
van september van het lopende seizoen automatisch uitgesloten worden van deelname aan de
wedstrijden, tot de betaling effectief op de rekening van S.V. SINT-JOZEF toegekomen is.

Art. 7 - KVV
7.1
Elk lid aanvaardt de Federale Sportreglementen van de KVV en het Ethisch Charter van de
KVV en verbindt zich ertoe deze na te leven, zowel voor, tijdens als na de activiteiten waaraan hij/zij
deelneemt als lid van S.V. SINT-JOZEF.
7.2
Inbreuken tegen de Federale Sportreglementen en/of het Ethisch Charter worden
beoordeeld en zo nodig gesanctioneerd door de bevoegde organen van de KVV.
7.3
Verwijzende naar artikel 6, heeft de Raad van Beheer van S.V. SINT-JOZEF het recht om het
lid uit te nodigen voor een gesprek bij inbreuken tegen de Federale Sportreglementen en/of het
Ethisch Charter en om los van eventuele sanctionering door de bevoegde organen van de KVV
bijkomende sancties te treffen zoals een verwittiging, tijdelijke schorsing of schrapping als lid.
7.4
Tevens heeft de Raad van Beheer van S.V. SINT-JOZEF het recht de geldboetes die door de
bevoegde organen van KVV zijn opgelegd aan de leden persoonlijk, maar die door de KVV werden
geïnd via de clubrekening van S.V. SINT-JOZEF, te verhalen op de leden die verantwoordelijk zijn voor
de opgelopen boete. In dat geval zal het lid schriftelijk op de hoogte worden gebracht van deze
beslissing.

Art. 8 - COMMUNICATIE
8.1
De communicatie gebeurt via de website van de club, per e-mail, of ad valvas in de kantine.
Het Ethisch Charter en het reglement van inwendige orde zullen zowel op de website als in de
clublokalen raadpleegbaar zijn.

