INTERN REGLEMENT
TITEL I - ALGEMEEN
Art.1 - intern reglement
Dit Intern Reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de recentste versie van de statuten
van de vereniging, zoals wettelijk gepubliceerd en o.a. te raadplegen op de website van de vereniging. Door het
louter betreden of gebruik nemen van de accommodatie, lid, supporter of bezoeker te zijn, accepteert iedereen
de statuten en het intern reglement zoals statutair bepaald. Alle gevallen die niet door de statuten, het intern
reglement of de wet bepaald worden, zullen door het bestuur behandeld worden.
Art.2 - communicatie
De statuten bepalen dat de communicatie voor het geheel van de vereniging enkel via elektronische weg
verloopt. Om de onderlinge communicatie makkelijk te laten verlopen mogen er nog communicatiekanalen
bestaan binnen de diverse ploegen om hun functioneren goed te laten verlopen. Deze vormen zijn steeds
ondergeschikt aan de communicatie die de vereniging verspreidt en mogen nooit tegenstrijdige informatie
bevatten. De communicatie tussen alle leden en op alle niveaus gebeurt in het Nederlands.
Art.3 - vrijwilligers
Helderhoek wordt gerund door onbaatzuchtige vrijwilligers die hun tijd opofferen voor club en leden. Leden die
geen respect tonen voor deze vrijwilligers zullen bij herhaling onverwijld ontslagen worden.
Art.4 - verdovende middelen
Helderhoek eist dat alle leden het gebruik van alle verdovende middelen binnen het wettelijk kader houden. Bij
storend gedrag, van welke aard ook, zal er door de verantwoordelijken kunnen ingegrepen worden en bij het
bestuur een verslag worden ingediend waarna een sanctie kan volgen. Zonder uitzondering zal het strafbare
dealen aangegeven worden bij de bevoegde overheid. Binnen het gebouw en het door omheining afgesloten
kunstgrasveld heerst een volledig rookverbod, inclusief e-rookwaren.
Art.5 - goede huisvader
Van alle leden en bezoekers wordt verwacht dat ze de accommodatie en materiaal als een goede huisvader
behandelen. Men dient het ter beschikking gestelde te gebruiken waar het voor dient en het in de verkregen
staat of beter ook weer terug te bezorgen.
Art.6 - schade
Iedere persoon die schade toebrengt aan personen en/of goederen en/of aan het complex zal deze schade
dienen te vergoeden en kan strafrechtelijk vervolgd worden.
Art.7 - verantwoordelijkheid
Ieder persoon betreedt het volledige sportcomplex op eigen risico. Helderhoek kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor diefstal en ongeval.
Art.8 - respect
Aanmoediging gebeurt op een respectvolle wijze en dit tegenover de vereniging, alle begeleiders, tegenstanders
en scheidsrechters. Het bestuur kan bij herhaaldelijke ingrepen beslissen om een toepasselijke straf op te leggen
tot zelfs uitsluiting van supporter, bezoeker of lid.
Art.9 - boetes en sancties
Boetes vanuit KBVB, Voetbal Vlaanderen of andere instanties die het gevolg zijn van inbreuken op dit Intern
Reglement kunnen door Helderhoek verhaald worden op de veroorzaker(s) ervan. Bij agressieve daden zal de
vereniging nooit in beroep gaan tegen het verbond.
Leden die statuten of intern reglement niet naleven en hiervoor al een aanmaning of schorsing kregen, zullen bij
verdere inbreuken door het bestuur een extra sanctie opgelegd krijgen. Het bestuur is vrij de aard en duurtijd
van deze sanctie te bepalen. Elk gedrag dat de clubeenheid ondermijnt is vatbaar voor sancties welke door het

bestuur zullen worden opgelegd. Beslissingen van het Bestuur in verband met boetes en sancties behoeven geen
motivatie en er kan niet tegen in beroep gegaan worden.

TITEL II - LIDMAATSCHAP
Art.10 - leden
De statuten bepalen dat er effectieve leden zijn en toegetreden leden. Tot de toegetreden leden behoren o.a. :
spelers, trainers, begeleiders, scheidsrechters en vrijwilligers. De lijst van toegetreden wordt door het bestuur
bepaald.
Art.11 - aansluitingen
Aansluitingen, transfers, stoppen en ontslagen gebeuren enerzijds volgens de modaliteiten van Voetbal
Vlaanderen en anderzijds volgens de statuten en intern reglement van de vereniging. Sportbeoefenaars dienen
steeds medisch geschikt te zijn.
Art.12 - lidgeld
Het lidgeldbedrag voor toegetreden leden, betalingsmodaliteiten, kortingen en sancties worden door het
bestuur bepaald. Bij ontslag wordt het betaalde lidgeld niet terugbetaald.

TITEL III - SPORTIEF
Art.13 - afdelingen
Binnen de vereniging zijn er 2 voetbalafdelingen, nl. Senioren en Jeugd. De afdeling Senioren behartigt de
belangen van iedereen die niet tot U21 of jonger behoort. De afdeling Jeugd behartigt de belangen van iedereen
die tot U21 of jonger behoort.
Art.14 - vergaderingen
Elke voetbalafdeling kan vergaderingen organiseren om de werking ervan te duiden, te evalueren en om
besproken zaken later voor te laten leggen aan het bestuur. Bij deze vergaderingen dient wel steeds de
respectievelijke senioren- en/of jeugdverantwoordelijke aanwezig te zijn.
Art.15 - spelers
Elke speler tracht op regelmatige basis de trainingen bij te wonen. Elke speler dient zich te houden aan de
richtlijnen en afspraken van de trainer en/of begeleider. Bij het niet naleven van de regels betreffende fair play
en/of ethisch charter, zullen spelers uit de groep verwijderd worden en moeten verschijnen voor het bestuur.
Boetes door de vereniging te betalen wegens het ontbreken van het nodige identiteitsbewijs, zullen
teruggevorderd worden van het nalatige lid. Spelers dienen op de wedstrijddag tijdig en ten laatste op het
afgesproken uur aanwezig te zijn
Art.16 - coaches
Elke coach is verantwoordelijk voor de sportieve uitbouw van de aan hem toegewezen ploeg en dit binnen het
door de technische staf uitgestippelde beleid. De coach dient aan alle leden van de toegewezen ploeg de nieuwe
of wijzigende spelreglementen te verduidelijken alsook de bestaande spelreglementen te herhalen.
Art.17 - afgevaardigden
De afgevaardigde vervult thuis of op verplaatsing de nodige formaliteiten en dit zowel voor, tijdens als na de
wedstrijd. Hij is bij de thuiswedstrijden tegenover de scheidsrechter het aanspreekpunt en dient zich tegenover
hem steeds neutraal op te stellen. Elke afgevaardigde dient de aanwezige instructies voor afgevaardigden
volledig na te leven.
Art.18 - ouders
Deze hebben een voorbeeldfunctie naar hun kind en bij uitbreiding naar alle kinderen. Ouders en bij uitbreiding
ook andere familieleden dienen respect te hebben voor de beslissingen van omkadering, scheidsrechter of
bestuur. Ouders dienen voor hun minderjarige kinderen steeds het toezicht uit te oefenen.
Art.19 - scheidsrechters

Een thuisspelend team staat in voor de opvang van de scheidsrechter en dit in het bijzonder na de wedstrijd.
Verantwoordelijk hiervoor is de sportieve omkadering. Scheidsrechters krijgen voor, tijdens en na de wedstrijd
een drankje aangeboden door de club. De vergoeding dient voor aanvang van de wedstrijd op een discrete wijze
betaald te worden. Deze onkosten dienen met de toogverantwoordelijke geregeld te worden.
Art.20 - teamindeling
Spelers zullen worden ingedeeld in het team volgens de keuze van de sportieve omkadering. Wanneer een team
niet speelt, kan een speler worden opgeroepen voor een ander team. Spelers die weigeren aan te treden in een
team, zonder voor de sportieve omkadering aanvaardbare reden, kunnen een sanctie oplopen welke door het
bestuur bepaald wordt. De sportieve omkadering kan niet aantreden als speler in het team dat zij begeleiden.
Art.21 - aanwezigheid
Spelers dienen tijdig aanwezig te zijn op trainingen en wedstrijd. Hiervoor gelden de regels die de sportieve
omkadering uitvaardigt.
Art.22 - afwezigheid
Spelers dienen ten laatste 48u voor aanvang hun afwezigheid te melden. Spelers die laattijdig afmelden zonder
geldige reden zullen bij herhaling sportief gesanctioneerd worden.
Art.23 - aantal teams
Het bestuur bepaalt jaarlijks met hoeveel en welke teams aan de competitie wordt deelgenomen.
Art.24 - evaluaties
Spelers kunnen door de sportieve omkadering geëvalueerd worden. Deze evaluaties dienen enkel om de speler
te verbeteren en andere teamleiders het potentieel te laten kennen.
Art.25 - sportongeval
In de verzekeringspolis welke te raadplegen is op de website van de vereniging, staan de voorwaarden waaraan
een sportongeval moet voldoen. Elke aangifte van een sportongeval moet binnen de 24u. na het gebeuren ervan,
volledig ingevuld, ingediend worden bij de veerzekeringsmaatschappij. Bij laattijdige aangiftes kan uw dossier
geweigerd worden door de verzekeringsmaatschappij en wijst Helderhoek alle verantwoordelijkheid af en kan
er ook geen claim gevorderd worden.
Art.26 - medische controle
Elk lid dat een aangifte heeft ingediend, is pas terug speelgerechtigd na het voorleggen van een medisch attest
zodat het dossier kan afgesloten worden.

TITEL IV – ACCOMMODATIE
Art.27 - openingstijden
Het bestuur bepaalt de openingstijden van de kantine binnen de hun toegestane mogelijkheden. Alle afwijkingen
dienen door het bestuur goedgekeurd te zijn.
Art.28 - festiviteiten
De kantine en bij uitbreiding het volledige complex mag niet gebruikt worden voor andere festiviteiten dan
dewelke onder naam van Helderhoek georganiseerd worden.
Art.29 - toogdienst
De aangeduide toogmedewerkers staan in voor het correct gebruik en reinigen van alle materialen en meubilair,
het aanvullen van alle noodzakelijke consumptiewaren en kassabeheer. Zij dienen de aanwezige instructies voor
toogmedewerkers volledig na te leven.
Art.30 - drank en voedsel
Het is iedereen verboden zelf of door anderen meegebrachte drank en/of voedsel te consumeren binnen de
kantine, op het terras of bij door Helderhoek georganiseerde activiteiten zonder toestemming van een
verantwoordelijke van Helderhoek.

Art.31 - parking
Alle vervoersmiddelen dienen op de voorziene plaatsen achter gelaten te worden. Indien op eenvoudig verzoek
geen gehoor wordt gegeven aan het verzetten van het voertuig, kan dit met alle wettige middelen toch verplaatst
of afgevoerd worden.

Dit intern reglement vervangt alle vorige.
Goedgekeurd door het bestuur op 13/07/2020.
Bekrachtigd op de Algemene Vergadering van 27/07/2020.

