
Charter voor spelers 

 

Jaarlijkse inschrijving bij Boorsem Sport 

Het lidgeld voor het seizoen 2018-2019 bedraagt voor alle jeugdspelers 250 euro. Een 

voorschot van 100 euro dient voldaan te zijn uiterlijk 26 mei 2018. Het resterende saldo 

dient betaald te zijn voor 31 juli 2018. Om praktische redenen aanvaarden wij enkel 

betalingen via overschrijving op rekeningnummer BE47 7353 5912 2680, met vermelding 

van de naam van de speler. Een inschrijving is pas geldig na overschrijving van het 

voorschot op onze clubrekening. Spelers die hun voorschot niet tijdig betalen, worden niet 

op de spelerslijst voor het seizoen 2018-2019 geplaatst. Spelers die zich in april 

uitschrijven bij de voetbalbond en later opnieuw inschrijven betalen een surplus van € 30. 

Het lidgeld omvat:  

❖ 2 x per week training door gediplomeerde trainer  

❖ 1 wedstrijd per week  

❖ Wedstrijduitrusting & persoonlijke trainingsbal   

❖ Waardebonnen t.w.v. € 25 voor de pastadag (€ 10) en de steakdag (€ 15).  

❖ Sportieve coördinatie en opvolging  

❖ Verzekering & aansluitingskosten voetbalbond  

❖ Trainingsmateriaal, onderhoud pleinen & gebouwen  

❖ Scheidsrechters  

❖ Drank tijdens en na de wedstrijd  

❖ AED-toestel (hartdefibrillator) & andere EHBO-uitrusting  

❖ Deelname aan tornooien  

❖ Nutsvoorzieningen: elektriciteitsfactuur, stookolie, aardgas en water  

❖ Sinterklaas- of kerstgeschenk  

❖ Auditkosten provinciaal label Foot Pass  

❖ Varia: telefoon, internet, huur gemeente, BTW, boekhouding, … 

Afspraken met spelers 

Bij aanwezigheid: 

❖ Iedere speler dient tijdig op de trainingen en wedstrijden aanwezig te zijn.  

❖ 10 min voor elke training (indien omgekleed, spontane opwarming – zeker niet op 

doel trappen).  

❖ De training begint en eindigt in de kleedkamer. Spelers kunnen 

afspraken/uitnodigingen missen indien ze na de training niet naar de kleedkamer 

gaan! 

❖ Na training of wedstrijd verplicht douchen. 



❖ 30 min na training kleedkamers verlaten.  

❖ 45 min voor wedstrijd aanwezig zijn (tenzij de trainer anders bepaalt).  

❖ Bij uitwedstrijden op afgesproken uur aanwezig zijn.  

❖ Voor alle spelers is het bondspasje of identiteitskaart/kinderpas bij elke wedstrijd 

verplicht. 

Bij afwezigheid: 

❖ De speler dient zijn trainer minimaal 1 uur voor de aanvang van training hiervan op 

de hoogte te stellen.  

❖ De speler dient zijn trainer minimaal 1 dag voor de wedstrijd hiervan op de hoogte 

te stellen. 

Verdere afspraken: 

❖ Geen sierraden of oorbellen tijdens training of wedstrijd.  

❖ Steeds scheenbeschermers en degelijk gepoetste voetbalschoenen voor training en 

wedstrijd.  

❖ Correct gedrag tegenover medespelers, tegenspelers, scheidsrechters, supporters 

en medewerkers; zoniet kan de trainer een sanctie opleggen.  

❖ Nuttig geen warme volledige maaltijden minder dan 2 uur voor de wedstrijd.  

❖ Club verwittigen binnen de 24 uur na ongeval op wedstrijd of training.  

❖ De trainer stelt de ploeg op, ook indien dit niet op je favoriete plaats is.  

❖ Nederlands is de voertaal op onze club.  

❖ Welk wangedrag tolereren we niet:  

❖ Elke vorm van fysieke agressie, zoals vechten, slaan, vernielen, ...  

o Publiekelijk kritiek op trainers, afgevaardigden, coördinatoren, 

medewerkers, bestuur & (mede)spelers, dit zowel persoonlijk, op sociale 

media of elders.  

o Elke speler respecteert de integriteit van Boorsem Sport en laten zich niet 

verleiden om de club op een negatieve manier in het daglicht te stellen.  

o Foto- of video-opnames in kleedkamers zijn verboden.  

o Alcohol en roken horen niet thuis bij jeugdspelers. Drugs en doping horen 

niet thuis bij Boorsem Sport. 

Sanctionering:  

❖ Bij niet verwittigen van trainer bij afwezigheid voor training/wedstrijd begint 

betrokkene niet aan de wedstrijd.  

❖ Indien een speler aangeduid wordt om bij een samenwerkende club te spelen moet 

hij deze wedstrijd spelen, zoniet zal hij opnieuw naar deze club gestuurd worden. 

Hij/zij speelt niet bij eigen club totdat hij bij die andere club is geweest.  



❖ Iemand die te laat komt voor een wedstrijd begint niet aan de wedstrijd.  

❖ Spelers die aangeduid worden om een jeugdwedstrijd te fluiten dienen hierop in te 

gaan, dit hoort bij de voetbalopleiding. Niet gaan fluiten betekent zelf niet spelen.  

❖ Onsportief gedrag en/of wangedrag worden cfr. de tuchtprocedure bestraft à rato 

van de ernst van de feiten, met mogelijk de uitsluiting van speler en/of ouder(s) 

tot gevolg 

Tuchtprocedure 

Algemeen 

❖ In de regel is de trainer van elk team verantwoordelijk voor de discipline binnen het 

team. Hij of zij kan hiertoe ook de nodige maatregelen/sancties treffen zoals het 

niet selecteren of niet opstellen van bepaalde spelers. Deze sancties kan de trainer 

op eigen initiatief nemen doch dienen steeds teruggekoppeld te worden aan de 

coördinatoren van de jeugdwerking.  

❖ De maximum sanctie die een trainer kan opleggen is een schorsing van de 

sportactiviteit gedurende 14 kalenderdagen. Indien de overtreding van die mate is 

dat een zwaardere sanctie nodig is dient onderstaande tuchtprocedure gevolgd te 

worden.  

❖ Indien de speler of zijn of haar ouders niet akkoord zijn met de door de trainer 

opgelegde sanctie dienen zij contact op te nemen met de coördinatoren van de 

jeugdwerking.  

Grove fout - tuchtprocedure  

❖ Bij een grove fout die, naar het oordeel van de trainer, een strengere straf dan 2 

weken schorsing met zich kan meebrengen, zal de trainer de jeugdcoördinator(en) 

op de hoogte brengen en de situatie toelichten. Dit is meteen ook de start van de 

officiële tuchtprocedure. 

❖ De coördinator brengt het probleem ter sprake tijdens een vergadering van de 

sportieve commissie. 11  

❖ De sportieve commissie dient op haar beurt verplicht een hoorzitting te organiseren 

met de betrokken speler en zijn of haar ouders. Van deze hoorzitting wordt een 

verslag opgemaakt.  

❖ Het verslag van de hoorzitting wordt samen met een advies van de sportieve 

commissie overgemaakt aan het clubbestuur. Het clubbestuur zal dan een 

definitieve beslissing inzake de mogelijke tuchtsanctie nemen. 

De mogelijke tuchtsancties zijn  

❖ Een berisping 

❖ Een taakstraf  



❖ Een schorsing van de sportactiviteit gedurende een bepaalde periode 

❖ Uitsluiting uit de club  

Beroep  

❖ Indien de speler en/of zijn ouders niet akkoord gaan met de beslissing van het 

clubbestuur kunnen zij schriftelijk een verweerschrift indienen bij het clubbestuur. 

Dit kan via een email naar info@boorsemsport.be of per post naar K. Boorsem Sport 

vzw, Opdekampstraat 50, 3631 Maasmechelen.  

❖ Het verweerschrift dient in elk geval argumenten te bevatten die duidelijk aantonen 

waarom, in de ogen van verweerder, de tuchtsanctie betwist wordt. Zich simpelweg 

niet akkoord verklaren met de sanctie voldoet niet.  

❖ Zodra het clubbestuur het verweerschrift ontvangt zal een ontvangstbevestiging 

verzonden worden aan de verweerder. Vanaf dat moment dient het clubbestuur 

binnen de 14 kalenderdagen een schriftelijk antwoord en dus de eindbeslissing over 

te maken aan verweerder. Deze eindbeslissing is definitief. 

Spelersaantallen 

Om de kwaliteit van de jeugdopleiding te waarborgen met het oog op de audit voor het 

provinciale label en gelet op de limieten van onze accommodatie, voorzien we voor het 

seizoen 2018-2019 volgende spelerslimieten per leeftijdscategorie: 

 

Leeftijdscategorie Maximum aantal 

spelers 

U6 Onbeperkt 

U7 Onbeperkt 

U8 20 

U9 10 

U10 12 

U11 12 

U13 24 

U15 18 

U17 18 

 


