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Eendracht Elene Grotenberge VZW
Stamnummer : 3861

SAMENVATTING STATUTEN VZW
Iedereen kan aansluiten bij onze vereniging, mits het lidmaatschap door de meerderheid van
de bestuursleden wordt aanvaard.

Elk lid kan ontslag nemen uit de club mits het navolgen van de reglementering opgelegd door
de KBVB.

Het bestuur kan een lid ontslaan mits akkoord van de meerderheid van de bestuursleden. Elk
lid dat ontslag neemt of uitgesloten wordt, maakt geen aanspraak op het maatschappelijk
bezit, kan geen teruggave vorderen van betaalde bijdragen en kan geen vergoeding eisen voor
geleverde prestaties.

Onbekendheid van de statuten en van het huishoudelijk reglement kan niet worden
aangewend als argument om uw rechten te doen gelden of U van uw verplichtingen te
ontdoen. Ieder spelend lid is voor zichzelf geacht op de hoogte te zijn of hij al dan niet
gerechtigd is tot spelen, wetende dat in het geval van het niet-gerechtigd zijn het bestuur geen
verantwoordelijkheid treft op het vlak van sancties door de KBVB of verzekering.

Zowel VZW Eendracht Elene Grotenberge als de leden verbinden zich ertoe de reglementen
van de KBVB na te leven.

Voor alles wat in de statuten en dit huishoudelijk reglement niet uitdrukkelijk is geregeld, is
het bestuur bevoegd een regeling uit te werken, bij gewone meerderheid van stemmen.
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Eendracht Elene Grotenberge VZW
Stamnummer : 3861

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Algemeen :
Elk clublid ontvangt jaarlijks een exemplaar van het huishoudelijk reglement.
Door de aftekening voor ontvangst verklaart elk lid kennis genomen te hebben van ;
en zich te zullen schikken naar de inhoud van dit huishoudelijk reglement.
Van ieder clublid is verondersteld dat hij/zij volledig in orde is met de sociale zekerheid, dwz
dat hij/zij in geval van een sportongeval de bij de wetgeving voorziene vergoedingen inzake
verplichte of vrije verzekering bij ziekte en invaliditeit ontvangt.
Een speler mag enkel en alleen op een wedstrijdblad worden ingeschreven op voorwaarde dat
hij zijn identiteitskaart, rijbewijs of een door de gemeente afgeleverd identificatiedocument
kan voorleggen.
Spelers, die als niet-aangesloten bij Eendracht Elene Grotenberge, toch deelnemen aan
wedstrijden of oefensessies, georganiseerd door de club, doen dit volledig op eigen
verantwoordelijkheid.
Zij kunnen geen aanspraak maken op eventuele premies alsook geen beroep doen op
tussenkomst van de verzekeringen afgesloten door de club.
Indien het opstellen van een niet-gekwalificeerde speler voor gevolg heeft dat voor deze
wedstrijd een forfait wordt uitgesproken door de KBVB dan zal E. Elene Grotenberge voor
deze wedstrijd geen wedstrijdpremies toekennen.
Het uitvaardigen van boetes tengevolge van het niet-naleven van afspraken tussen spelers en
trainer, of sanctie ingevolge ongeoorloofd gedrag van sommige clubleden, is een bevoegdheid
van de trainer en het bestuur.
De ingehouden gelden zullen aan de club ter beschikking worden gesteld.
Indien een bepaalde speler geen respect toont voor de trainersstaf of daden stelt die het imago
van de club schaadt, kan het bestuur de speler in kwestie een sanctie opleggen.
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Lidgeld :
De steeds hoger oplopende kosten en verplichtingen tegenover onder andere de voetbalbond
noodzaken ons ertoe om, net zoals andere clubs, lidgeld te vragen.
Uniforme uitrusting:
2-jaarlijks wordt onze uniforme uitrusting vervangen.
De uitrusting is verplicht aan te kopen door alle spelers, zowel door nieuw aangeslotenen als
door bestaande (zie spelersbrief).
Dit bedrag samen met het lidgeld moet cash betaald worden bij de in ontvangst name
van de uitrusting.
Zolang een speler zijn lidgeld en zijn uitrusting niet betaald heeft kan hij niet in
aanmerking komen voor een selectie.
Trainingen :
Voor alle details en concrete afspraken ivm de trainingen zie infobrochure die tijdens de
spelersvoorstelling overhandigd werd.
Wedstrijden
Sponsors zijn belangrijk voor onze club.
Uit respect voor de sponsors is iedere speler verplicht om bij officiële wedstrijden onze
uniforme uitrusting te dragen.
Uniforme uitrusting betekent polo, uitgangstraining (vest en broek) + sporttas.
De spelers dienen ten laatste 1u15 voor aanvang van de wedstrijden aanwezig te zijn.
De opwarming gebeurt met T-shirt of sweater van de club.
Bij thuiswedstrijden zullen de spelers zich na de wedstrijd mengen onder de supporters en
sympathisanten ; hen een handje schudden en met hen een babbeltje slaan.
Daarom wordt van de spelers verwacht dat zij ten laatste 1u00 na de wedstrijd de kleedkamers
ontruimd hebben en zich in de kantine bevinden.
Ongeveer 1u30 na de wedstrijd zal aan de spelers iets te eten aangeboden worden.
Bij thuiswedstrijden blijven de spelers minstens tot 2 uur na de wedstrijd op de club.
Bezoek aan sponsorende cafés
Sponsoring is heel belangrijk voor onze club.
Na uitwedstrijden wordt telkens een bezoek gebracht aan één van onze sponsors (cafés).
Daarom verwachten we dat alle spelers bij uitwedstrijden gezamenlijk de ploeg volgen en op
deze manier bijdragen aan het imago van de club.
Netheid van de kleedkamers
Na thuiswedstrijden en trainingen is de kapitein van de ploeg (zowel beloften als eerste
elftallen) verantwoordelijk voor het in ordentelijke staat achterlaten van de kleedkamers en
het inleveren van uitrustingen.
De kapiteins zullen hiertoe een beurtrol opmaken met welke speler bij welke wedstrijd
verantwoordelijk is en de lijst met de beurtrol overmaken aan het bestuur.
We rekenen erop dat elke speler hierbij zijn verantwoordelijkheid neemt.
Het is dus zaak dat de kapiteins van het 1e elftal en van de beloften hun manschappen
geregeld op hun verantwoordelijkheden wijzen.
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Afgelastingen :
Voor informatie omtrent afgelastingen van wedstrijden kan U op vrijdagavond terecht op
Radio 1 na het nieuws en actueel van 18 uur, op VRT, teletekst pagina 598 en op het
internetadres www.footbel.com onder de rubriek afgelastingen.
In geval van twijfel kan U steeds bellen naar het nummer 0900/000 81 van de KBVB.
Uiteraard blijft ook nog de mogelijkheid om zich te informeren bij de trainer of een
verantwoordelijk bestuurslid.
UITBATING KANTINE
De uitbating en de inkomsten van de kantine zijn onontbeerlijk voor elke club.
De vrijwilligers achter de toog offeren vrije uren op, en zelfs dagen, om de club (en dus ook
jullie) te dienen, terwijl U ten slotte daar bent om uw hobby te beoefenen…
Het rendement/de opbrengsten van onze kantine vormen een belangrijke bron van inkomsten
voor onze club en dit dankzij de inzet van onze kantiniers.
Wij vragen jullie dan ook uitdrukkelijk respect te tonen tegenover de kantiniers.
Zij hebben specifieke richtlijnen ontvangen van het bestuur. Gelieve hen dus niet te vragen
hiervan af te wijken.
Wij rekenen op uw begrip en medewerking.
Scheidsrechter jeugdwedstrijden
Elke speler zal verplichtend 3 zaterdagen à rato van 2 wedstrijden per zaterdag fungeren als
scheidsrechter van één van onze jeugdwedstrijden.
Het jeugdbestuur zal daartoe een beurtrol opmaken en aan alle spelers overhandigen.
Indien de opgemaakte beurtrol niet past voor de speler dan zal de speler zelf instaan voor een
vervanger ; zodat er steeds een scheidsrechter (speler) aanwezig is.
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WAT TE DOEN BIJ SPORTONGEVAL

De aangifte van een sportongeval dient te gebeuren binnen de 14 werkdagen na datum van het
ongeval.
De aangifteformulieren zijn ter beschikking bij de terreinafgevaardigde, in de kantine of
kunnen gedownload worden op onze site.
Na dit formulier behoorlijk te hebben ingevuld door zowel de speler zelf (kleefbriefje
mutualiteit bijvoegen) als door de dokter, dient dit te worden bezorgd aan Bartel Everaert.
Hij zal fungeren als tussenpersoon tussen de KBVB en de gekwetste.
Opgelet: indien de dokter een vermoeden heeft dat de kwetsuur aanleiding gaat geven tot een
behandeling kinesitherapie dan dient dit bij de aangifte te worden vermeld door de dokter.
Indien dit niet werd aangeduid op de aangifte zal een latere vraag om toelating kiné geweigerd
worden door de KBVB.
Indien de sportinactiviteit minder dan 15 dagen duurt, is er eveneens geen tussenkomst voor
de onkosten kinesitherapie.
Binnen de maand na aangifte aan de KBVB krijgt de club een formulier opgestuurd, een
geneeskundig getuigschrift voor herstel en werkhervatting.
Bij volledig herstel dient dit formulier te worden ingevuld door de behandelende geneesheer.
Zonder schriftelijke bevestiging vanwege de geneesheer van het volledig herstel mag de
speler niet aantreden bij wedstrijden.
Bij herstel dient een onkostenstaat te worden gevraagd aan de mutualiteit, deze dient samen
met het bewijs van volledig herstel te worden overgemaakt via de secretaris aan de KVBV.
Na ontvangst van de tussenkomst op rekening van de club zal deze som integraal aan de
gekwetste speler worden overgemaakt.
U dient er rekening mee te houden dat steeds een franchise (op dit ogenblik € 6,25)
ingehouden zal worden door de KBVB. Deze franchise is ten laste van de gekwetste.
Deze richtlijnen dienen strikt te worden nageleefd. De club is niet verantwoordelijk voor de
slordigheden of vergetelheid van de leden.
De verjaringstermijn voor de tussenkomst is vastgesteld op één jaar, minstens één maand voor
het verstrijken van de verjaringstermijn dienen de onkostennota’s aan de KBVB te worden
overgemaakt.
Is de behandeling echter niet ten einde dan kan, mits een eenvoudig schrijven, de verjaring
worden gestuit. In voorkomend geval het secretariaat op de hoogte te houden.
Indien uw mutualiteit formulieren ‘aangifte sportongeval’ gebruikt, is het raadzaam nooit te
vermelden dat U, onder welke vorm ook, vergoedingen ontvangt van de club.
Er kan een bijkomende sportongevallenverzekering afgesloten worden voor
€15,00/seizoen/speler + taksen voor opleg bijkomende medische kosten. Geïnteresseerden
dienen zich uiterlijk voor 30/08/2014 te melden bij Van den Meersschaut Sven.
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Belangrijk te weten in verband met sportongevallen:
-

Indien U als gekwetste (dus nog niet genezen verklaard) deelneemt aan
sportactiviteiten, en de KBVB “betrapt” U hierop, dan stopt de tussenkomst door de
verzekering onmiddellijk. Indien U niet genezen bent verklaard, dan kan U in principe
ook géén nieuwe ongevalsaangifte indienen voor een nieuw sportletsel.

-

Geen tussenkomst voor loonverlies.

-

Geen tussenkomst voor producten die niet staan vermeld in het tarief van
terugbetaalbare geneesmiddelen, huur materiaal, verblijf in een 1 of 2 persoonskamer
in ziekenhuis (dus steeds een gemeenschappelijke kamer vragen).

-

Verplaatsingsonkosten per ziekenwagen worden ten laste genomen van de verzekering
ten belope van 50% van het bedrag van de factuur met een maximum van € 125,00 na
aftrek van de tussenkomst door het ziekenfonds.

-

Iedere zelfstandige wordt aanzien als gedekt zijnde voor alle risico’s.

-

In uw eigen belang: LAAT IEDER DOSSIER AFSLUITEN! M.a.w. laat u genezen
verklaren alvorens opnieuw deel te nemen aan wedstrijden.

-

Op de ontvangstmelding die U ontvangt van de KBVB staat het aantal toegestane
beurten kiné. Indien er eventueel bijkomende beurten worden aanbevolen door de
behandelende geneesheer, dan dient de KBVB hiervan eerst op de hoogte te worden
gebracht, zoniet zal er voor de bijkomende beurten geen tussenkomst zijn van het
solidariteitsfonds.

-

Indien U geen gevolg wil geven aan een door U gedane aangifte (te geringe
onkosten,…) dan kan U met een eenvoudige ondertekende verklaring het dossier laten
afsluiten.
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