
INTERN REGLEMENT VOOR JEUGDSPELERS EN OUDERS  K. LUTLOMMEL VV 

1.ALGEMEEN 

1. Elk seizoen wordt door de Raad van Bestuur de lidmaatschapsbĳdrage voor K. Lutlommel VV 
vastgelegd. Deze som dekt de bĳdrage per speler bĳ de KBVB, de verzekering en de inschrĳving bĳ K. 
Lutlommel VV. 

2. Elke speler en de ouders (of verantwoordelĳken) van deze speler worden geacht bĳ het lidmaatschap 
kennis te hebben genomen van dit intern reglement. 

3. Indien één of meerdere leden van het jeugdbestuur een overtreding vaststelt, kan het disciplinaire 
redenen treffen tegen deze speler. Deze kunnen variëren van schorsing tot volledige schrapping of 
weigering tot toegang aan de accommodaties van K. Lutlommel VV. 

4. De spelers of ouders kunnen in geval van meningsverschillen op sportief vlak contact opnemen met de 
jeugdcoördinator of TVJO. Deze kan de partĳen uitnodigen om gehoord te worden. Sportieve beslissingen 
en sancties worden door de jeugdcoördinator in samenspraak met het jeugdbestuur genomen en deze 
brengen de Raad van Bestuur op de hoogte. 

5. Elke voetballer binnen de club K. Lutlommel VV krĳgt voldoende speelmogelĳkheid volgens de 
vernieuwde jeugdreglementen van de KBVB. 

6. Het jeugdbestuur en de Raad van Bestuur verbinden zich ertoe dit intern reglement op de website van 
K. Lutlommel VV te plaatsen, zodat dit voor iedereen toegankelĳk is.  

7. Dit intern reglement kan jaarlĳks aangepast worden door het jeugdbestuur of de Raad van Bestuur. 
Deze wĳzigingen kunnen op elk moment van het seizoen plaatsvinden en zal aan de spelers en ouders 
worden gemeld via publicatie op het internet. 

8. In alle gevallen waarin dit intern reglement niet voorziet, beslist het jeugdbestuur of de Raad 
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2.GEDRAG EN LEEFREGELS TIJDENS DE TRAININGEN 

1. Alle hieronder beschreven gedrag- en leefregels worden strikt opgevolgd door de spelers tenzĳ 
anders gevraagd door de trainer of jeugdcoördinator. De trainers en afgevaardigden kunnen nog 
extra regels toevoegen per ploeg, waarvan zĳ de spelers op de hoogte brengen. 

2. Elke afwezigheid voor een training wordt vooraf gemeld. Ingeval van ziekte wordt tevens de 
verwachte afwezigheid gemeld. 

3. Elke speler is minimaal een kwartier voor het begin van de training aanwezig en groet zĳn 
trainer bĳ aankomst en vertrek. 

4. Elke kwetsuur wordt voor de training gemeld aan de trainer en in overleg wordt de huisdokter 
of kinesist bezocht. 

5. Bĳ aankomst begeeft de speler zich onmiddellĳk naar zĳn kleedkamer. Hĳ loopt niet vrĳ rond in 
de trainingsaccommodatie. 

6. De spelers begeven zich niet op de terreinen, bergruimte of andere ruimtes dan de aan de 
ploeg toegewezen kleedkamer. 

7. Geen onnodige waardevolle voorwerpen of grote hoeveelheden geld meebrengen naar de 
kleedkamer. De club is niet verantwoordelĳk voor diefstal of beschadiging van persoonlĳke zaken. 

8. De spelers bewaren orde in de kleedkamer. Er wordt niet gespeeld en men laat er geen afval 
achter, elders dan in de vuilnisbak. Zowel voor als na de training bevindt men zich niet langer in 
de kleedkamer dan noodzakelĳk. 

9. Vooraleer de spelers zich naar het oefenveld begeven, controleren ze of kledĳ en schoeisel in 
orde zĳn. Kledĳ aanpassen aan de weersomstandigheden.
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2.GEDRAG EN LEEFREGELS TIJDENS DE TRAININGEN 

10.De spelers begeven zich gezamenlĳk/per groep naar het oefenveld en houden hun persoonlĳke 
bal in hun handen, van en naar het oefenterrein. 

11.De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tĳden de trainingen. 

12.Spelers die op gelĳk welke manier de training blĳvend storen worden gesanctioneerd. 

13.De spelers beoefenen hun sport op een gezonde agressieve wĳze, met respect voor het lichaam 
van de tegenstrever. Overdreven agressie of geweld tĳdens de training wordt gestraft met 
onmiddellĳke verwĳdering uit de training. 

14.Vooraleer na een training terug te keren naar de kleedkamer worden buiten de schoenen en 
eventueel de ballen schoongemaakt. 

15.Elke speler neemt na de training een douche. De allerkleinsten worden hier aangepast begeleid. 

16.Houd de kleedkamer proper en verlaat op een verzorgde manier de kleedkamer. 

17.Spelers van allochtone afkomst moeten tĳdens hun aanwezigheid op de club in de mate van het 
mogelĳke Nederlands spreken. Het bevordert de sportieve en algemene integratie. 
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3.GEDRAG EN LEEFREGELS TIJDENS DE WEDSTRIJDEN 

1.De bovenstaande gedragsregels tĳdens de trainingen gelden uiteraard ook voor wedstrĳden. 

2. Op ongewettigd te laat komen op de wedstrĳd volgt automatisch een sanctie. 

3. Elke speler biedt zich voor de wedstrĳd aan met propere outfit van de club. 

4. De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tĳdens de wedstrĳden, opwarming 
en bespreking. 

5. De spelers zĳn het visitekaartje en uithangbord van de club. Zĳ brengen de naam van de club 
niet in diskrediet door onbehoorlĳk of onsportief gedrag op het terrein of erbuiten. In geval van 
ernstige tekortkomingen op gebied van fairplay, sportiviteit of algemeen gedrag kan het 
jeugdbestuur, de jeugdcoördinator of de Raad van Bestuur, op advies van trainer en 
afgevaardigde, een sanctie uitspreken. 

6. Na de wedstrĳd wordt, onder leiding van afgevaardigde en/of trainer, op een ordelĳke manier, 
de gebruikte kledĳ ingezameld.  

7. Het poetsen van de kleedkamers na de training en wedstrĳd vindt plaats zoals dit door de 
trainer wordt meegedeeld:  dit kan via beurtrol of in opdracht van de trainer zĳn.   
    
8. Na de wedstrĳd begeven de spelers (liefst in groep) zich naar de kantine samen met de 
afgevaardigde en de trainer. 

9. Iedereen is verplicht, bĳ verplaatsing, de heen- en terugreis met de voorziene voertuigen te 
maken. 
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4.ANDER GEDRAG EN LEEFREGELS VOOR SPELERS 

1.Spelers die schade toebrengen aan de accommodaties van K. Lutlommel VV of aan geparkeerde 
wagens of gestalde fietsen op de parkings, kunnen (via hun ouders) burgerlĳk aansprakelĳk gesteld 
worden voor deze schade. 

2.Alle opzettelĳke toegebrachte lichamelĳke schade (slaan, niet-voetbal bewegingen, enz.…) aan 
derden wordt door de ouders van de betrokken speler vergoed indien de uitspraak bĳ een mogelĳk 
rechtsgeding zĳn schuld zou bevestigen. 

3.Het ontvreemden of stelen van bezittingen die toebehoren aan K. Lutlommel VV, medespelers en 
medewerkers kan bestraft worden door het jeugdbestuur of de Raad van Bestuur met  onmiddellĳke 
verwĳdering van de speler. 

4.Voor testwedstrĳden of –trainingen bĳ een andere club is een schriftelĳke toelating van K. 
Lutlommel VV vereist omwille van de eerlĳkheid t.o.v. onze club en omwille van de verzekering van de 
speler. 

5. Spelers die een uitnodiging krĳgen van de Provinciale Jeugd Opleidingen (PJO) Limburg (U12 + 
U13), worden verondersteld op aangegeven datum en tĳdstip in Genk aanwezig te zĳn. 

6.Spelers kunnen op willekeurige tĳdstippen gevraagd worden door officiële instanties om hun 
medewerking te verlenen aan gezondheid, drugs- en dopingonderzoeken. 

7.Spelers die betrapt worden op het gebruik, bezit of dealen van drugs worden onmiddellĳk uit de 
club verwĳderd bĳ beslissing van jeugdbestuur of Raad van Bestuur. 

8.Het gebruik van tabak en alcohol is ten strengste verboden op de terreinen en in de kleedkamers 
van K. Lutlommel VV. 
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5. SPECIFIEKE GEDRAGSREGELS VOOR OUDERS 

1.De ouders van elke speler van K. Lutlommel VV worden gevraagd om op een positieve 
manier ( juist taalgebruik, beheersen van emoties, geen confrontaties met ouders van de 
tegenpartĳ enz. ) voor alle jeugdspelers van K. Lutlommel VV te supporteren. 

2.Ouders zĳn geen trainers en dus kunnen richtlĳnen en coachen alleen komen van de 
door K. Lutlommel VV aangestelde trainer. Bĳ afwezigheid van de trainer wordt deze 
vervangen door de afgevaardigde. 

3.De scheidsrechter dient gerespecteerd te worden en eventueel scheidsrechterlĳke 
vergissingen worden bezadigd benaderd en geven geen aanleiding tot vulgaire 
scheldpartĳen. Ouders die door hun storend gedrag de werking van de club in het 
gedrang brengen of trainers en andere medewerkers beledigen in het publiek kunnen de 
toegang tot de accommodaties van onze club ontzegd worden. 

4.De ouders van elke speler van K. Lutlommel VV worden gevraagd om er voor te zorgen 
dat de speler op tĳd komt op trainingen en wedstrĳden.  De ouders spelen een 
belangrĳke rol in het organisatiemodel en werking van de club. 

5. Bengaals vuur is verboden en dit bĳ voetbalwet. De straf hiervoor is een stadion 
verbod en daarbovenop 500 euro boete. 

6.In geval van ernstige onenigheid of ongepast gedrag van de ouders wordt steeds het 
jeugdbestuur of de Raad van Bestuur van de club ingeschakeld om een beslissing te 
nemen. 
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6. SPECIFIEKE GEDRAGSREGELS VOOR SUPPORTERS 

1. De supporters van K. Lutlommel VV worden gevraagd om op een positieve manier 
(juist taalgebruik, beheersen van emoties, geen confrontaties met ouders van de 
tegenpartĳ enz.)voor alle jeugdspelers van K. Lutlommel VV te supporteren. 

2. Supporters zĳn geen trainers en dus kunnen richtlĳnen en coachen alleen komen van 
de door K. Lutlommel VV aangestelde trainers. 

3. De scheidsrechter dient gerespecteerd te worden en eventueel scheidsrechterlĳke 
vergissingen worden bezadigd benadert en geven geen aanleiding tot vulgaire 
scheldpartĳen. 
Supporters die door hun storend gedrag de werking van de club in het gedrang brengen 
of trainers en andere medewerkers beledigen in het publiek kunnen de toegang tot de 
accommodaties van onze club ontzegd worden. 

4. Bengaals vuur is verboden en dit bĳ voetbalwet. De straf hiervoor is een stadion 
verbod en daarbovenop 500 euro boete. 

5. In geval van ernstige onenigheid of ongepast gedrag van de supporters wordt steeds 
het jeugdbestuur en/of de Raad van Bestuur van de club ingeschakeld om een beslissing 
te nemen. 


