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Gedragslijn – Intern Reglement Jeugdopleiding  
 
 
 

Tempo Overijse wil er toe bijdragen dat de leden met plezier kunnen voetballen. Normen en 

waarden bij de beoefening van de voetbalsport zijn belangrijk. Tempo Overijse wil actief 

werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit 

vlak.  

Tempo Overijse moet een ontmoetingsplaats zijn en waar sporters, supporters, ouders, 

begeleiders, trainers en bestuurders gezamenlijk met plezier en voldoening voetbal kunnen 

beoefenen of ervan genieten. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. De club heeft daartoe 

dit intern reglement/gedragscode opgesteld.  

Het bestuur draagt de gedragscode actief uit.  

De trainers, begeleiders, trainers en ouders/verzorgers hebben een belangrijke 

verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie bij het uitdragen en bewaken van gedragsregels. 

Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen waarover de raad van bestuur met 

gewone meerderheid kan beslissen.  

 

1. Toepassingsgebied  

 

De gedragscode geldt voor alle leden. De algemene gedragsregels gelden voor iedereen 

(leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd). De specifieke gedragsregels gelden per 

doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers).  

Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / leider / vrijwilliger bij Tempo Overijse 

actief wil zijn, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien 

dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode.   Een aantal 

bepalingen gelden specifiek voor de ouders.   

De gedragscode moet door iedereen bij Tempo Overijse worden uitgedragen en nageleefd. 

We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. 

 

Indien één of meerdere leden van de Raad van Bestuur, Het Dagelijks Bestuur, de 

(Sportieve) Jeugdcel een overtreding van dit reglement vaststellen kunnen deze disciplinaire 

maatregelen treffen tegen de speler/ouder/trainer/begeleider/bestuurder/vrijwilliger die 

de overtreding begaat.  Deze maatregelen kunnen variëren van waarschuwing, het 

uitvoeren van een taak, schorsing voor een bepaalde periode, tot volledige schrapping of 
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zelfs weigering van toegang.  Indien vereist, kan overgegaan worden tot het laten opstellen 

van een proces-verbaal.   

 

In alle gevallen waarin dit intern reglement niet voorziet , beslist het dagelijks bestuur en de 

raad van bestuur van de club.   

  

2. Algemene gedragsregels  

 

Tempo Overijse vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden tijdens en na de 

beoefening van de voetbalsport evenals bij de organisatie binnen de club.  

Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het gebruik 

en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn.  

* Uitgangspunten  

Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. 

Zonder samenspel en zonder tegenstander geen voetbal.  

• We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.  

• We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.  

• We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt. 

* Sportcomplex (Begijnhofstadion en Hagaard)  

Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft.  

* Gebruikers (spelers, trainers, begeleiders) respecteren volgende punten:  

• Wie rommel maakt, ruimt die zelf op. De trainers en afgevaardigden zijn de 

eindverantwoordelijken voor het opruimen van de kleedkamers en de terreinen 

(zowel bij trainingen, thuiswedstrijden en op verplaatsing) en het terugplaatsen van 

de doelen na de training. Bij herhaalde inbreuk kan een waarborgsom op de 

onkostenvergoeding worden ingehouden als garantie voor de goede naleving.  

• Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen.  

• Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, niet op tafels.  

• Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn er om op te voetballen. Loop om het 

veld heen als je naar de andere kant moet.  

• Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd. 

 • Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.  
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• Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken geplaatst.  

• Auto's worden geparkeerd op de daarvoor bedoelde parkeerplaatsen.  

• De toegangen naar de velden worden in het belang van de veiligheid vrijgehouden.  

• Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.  

* Bovendien geldt voor alle leden van de VZW Tempo Overijse en alle spelers:  

1. Zich te onthouden van commentaar en gedrag waarmee ze Tempo Overijse naar 

de buitenwereld toe in een slecht daglicht stellen.  

2. Dat ze verondersteld worden in de mate van het mogelijke deel te nemen aan 

evenementen georganiseerd door de VZW Tempo Overijse voor fondsenwerving. 

Deze fondsenwerving gebeurt om spelers in optimale omstandigheden te laten 

voetballen. Het getuigt van een minimum aan respect dat ze actief bijdragen aan het 

welslagen.  

* Racisme en discriminatie 

Racisme en discriminatie hebben geen enkele plaats binnen TEMPO Overijse, noch op het 

veld, noch naast het veld.  

TEMPO Overijse is een verdraagzame, open vereniging waar elkeen zich ten volle kan 

ontwikkelen en dit zonder onderscheid naar geslacht, huidskleur, nationaliteit, religie, 

geaardheid, fysieke ontwikkeling, talent of ambitie.   

TEMPO Overijse onderschrijft volledig de acties in de strijd tegen racisme en discriminatie 

zoals ontwikkeld door Voetbal Vlaanderen.   

TEMPO Overijse moedigt elkeen (speler, trainer, teammanager, ouder, supporter,…) aan om 

bij elk geval racisme of discriminatie melding te maken via het meldpunt van Voetbal 

Vlaanderen.  Dit kan via meldpunt@voetbalvlaanderen.be , het formulier op 

voetbalvlaanderen.be/cometogether-vv, of 02/477.12.22.  Uiteraard kan elk geval van 

racisme of discriminatie ook gemeld worden bij de Ombudsman van de club of de 

Veiligheidsverantwoordelijke of API (Aanspreekpunt Integriteit).   

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:meldpunt@voetbalvlaanderen.be
mailto:meldpunt@voetbalvlaanderen.be
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3. Lidmaatschap 

 

1. Inschrijving van een nieuw lid bij de club gebeurt op de volgende wijze:  

• Een nieuw lid meldt zich aan hetzij digitaal, hetzij fysiek   

• Er worden voor de IP groepen testtrainingen georganiseerd waarna beslist wordt 

over de inschrijving van het nieuwe lid 

• Kinderen die wonen in de gemeente Overijse hebben steeds het recht om lid te 

worden van Tempo Overijse, minstens op het niveau van regionaal voetbal.   

• Indien (desgevallend na de testtrainingen) beslist wordt om over te gaan tot een 

aansluiting, ontvangt het nieuw lid een uitnodiging tot het betalen van het lidgeld. 

 

2. Bestaande leden krijgen voor elk nieuw seizoen een uitnodiging voor de eerste 

training in de hen toegewezen groep.  Tevens worden zij ook uitgenodigd tot het 

betalen van het lidgeld.   

 

3. Bij de inschrijving in de club, aanvaardt het lid dat de nodige gegevens ook zullen 

worden doorgegeven aan de sportfederatie waarbij de vereniging is aangesloten. Op 

die manier kan het lid aangesloten worden bij deze sportfederatie, teneinde de 

verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen ten gunste 

van het lid te kunnen garanderen. Voor minderjarigen of personen onder bewind zal 

steeds een ouder of wettelijke vertegenwoordiger zijn/haar toestemming moeten 

verlenen alvorens de aansluiting gerealiseerd kan worden.  

 

 

4. Het jaarlijkse lidgeld van de leden wordt bepaald door het bestuursorgaan van de 

vereniging. Dit lidgeld is jaarlijks te betalen om lid te zijn van de club voor het 

lopende seizoen, nl. van 1 juli tot 30 juni. Bij aansluiting tijdens het lopende 

werkingsjaar blijft het volledige lidgeld verschuldigd. Het lidgeld wordt in geen enkel 

geval, ook niet in het geval van vroegtijdige beëindiging van het lidmaatschap of 

overmacht in de meest ruime zin (o.a. ziekte, epidemie of pandemie, 

overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, brand, staking,…) terugbetaald, zelfs 

indien hiervoor de uitoefening van de lidmaatschapsrechten niet gegarandeerd kan 

worden.  

 

5. Het lidgeld wordt betaald uiterlijk op 31 juli.  Deze termijn kan eventueel door het 

Bestuur worden verlengd tot 31 augustus.  Spelers die hun lidgeld niet hebben 

betaald tegen deze datum zal de toegang tot trainingen en wedstrijden worden 

ontzegd.  

 

 

6. Het lidgeld wordt in één keer voldaan.  Bij uitzondering en op individuele basis kan 

hier om specifieke redenen van worden afgeweken. 
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7. Indien de speler en de ouders beslissen in de loop van het seizoen de trainingen en 

wedstrijden stop  te zetten en/of de club te verlaten of indien de club genoodzaakt is 

de speler uit de club te ontzetten, kan er geen sprake zijn van terugbetaling van het 

lidgeld voor het lopende seizoen.     

 

8. Het lidgeld omvat ondermeer het volgende:  

a. Vergoeding trainers 

b. Aansluiting bij Voetbal Vlaanderen   

c. Bondsbijdragen Voetbal Vlaanderen 

d. Verzekering tijdens trainingsuren en wedstrijden van de club  

e. Kledijpakket  

f. Nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit)   

g. Huur/concessie accommodatie (kunstgrasterreinen en clubgebouw)  

h. Gebruik trainingsmateriaal tijdens trainingsuren en wedstrijden van de club  

i. 2 abonnementen voor de jeugdwedstrijden en wedstrijden eerste elftal 

(thuiswedstrijden) 

j. Waardebon eetfestijn/brasserie 

 

4. Gedragsregels voor alle spelers  

 

1. Algemene waarden 

• De speler verwerft menselijke waarden via het voetbalspel:  

a. Respect voor anderen: trainer, medespeler, tegenspeler, scheidsrechter, 

begeleiders, toeschouwers, … 

  b. Respect voor zichzelf : rust, verzorging, voeding, …  

c. Respect voor het materiaal en de infrastructuur  

• De speler heeft respect voor de tegenstander, de scheidsrechters en het publiek en 

accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de 

speler het daar niet mee eens.  

• De speler leert neen zeggen tegen druggebruik, racisme en geweld in het voetbal.  

• Het gebruik van obscene, beledigende taal is ten strengste verboden  

• Elk geval van diefstal, agressie, racisme, vandalisme, roken, drugs of gebruik van 

alcohol wordt bestraft met een disciplinaire sanctie gaande van een verwittiging tot 

de definitieve uitsluiting uit de club.  De disciplinaire maatregelen worden opgelegd 

door het Dagelijks Bestuur/Raad van Bestuur. 

• De speler speelt om te winnen, maar leert ook te verliezen.  

• De speler leert de spelregels van het voetbalspel na te leven (=fair-play).  

• De speler leert leefregels (=discipline) na te leven en zelfdiscipline te verwerven.  
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• De speler leert samen te leven en samen te werken.  

2. Stiptheid: 

• De speler is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig 

• Een speler is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig 

• Wie geen geldig identiteitsbewijs kan voorleggen, mag niet worden opgesteld voor 

de wedstrijd en kan niet op het scheidsrechterblad worden ingevuld. 

• Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is aanwezig te 

zijn voor de training of wedstrijd, waarschuwt hij tijdig én persoonlijk de trainer of de 

teammanager. Indien het een kwetsuur betreft, wordt in overleg met de trainer de 

kine of clubdokter bezocht.  

• Uiterlijk 30 minuten na het einde van de training zijn de kleedkamers verlaten.  

3. Netheid, hygiëne en veiligheid 

• De speler draagt tijdens de wedstrijden het tenue van Tempo Overijse. Dit geldt 

eveneens voor gekwetsten en geschorsten. Een speler draagt zowel op training, als 

tijdens wedstrijden steeds scheenbeschermers. 

• De spelers begeven zich gezamenlijk en gegroepeerd onder begeleiding van de 

trainer naar het trainingsveld.  Er wordt verplicht getraind in rode uitrusting (t-shirt, 

short, kousen, worden ook voorzien in het kledingpakket) 

• De speler helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training 

• De speler klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon 

alvorens de kleedkamer in te gaan. 

• De speler neemt na elke training en wedstrijd een douche 

• De speler laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in 

bewaring bij de trainer die deze wegbergt in de daartoe voorzien lockers 

• Er worden geen sierraden (horloges, ketting, armband, enz.…) gedragen tijdens de 

training of wedstrijd. Dit is overigens verboden door de KBVB.  

• Gebruik van mobiele telefoons, ipads en dergelijke meer is tijdens de trainingen en 

wedstrijden verboden.  

• De speler helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer. Een speler 

deponeert afval in de daartoe voorziene vuilnisbakken.  

• De speler meldt aan de trainer of site verantwoordelijke als iets kapot is gegaan. 

 

4.  Alle boetes opgelopen wegens wangedrag en na beslissing van de KBVB vallen ten laste 

van de speler.  

5.  Deelname aan trainingen of wedstrijden van andere clubs is verboden, behoudens 

uitdrukkelijke toestemming van TEMPO. Indien de speler door een club uitgenodigd wordt 

dient dit onmiddellijk aan de coördinator gemeld. Zonder de toestemming van de club toch 

gaan testen kan tot sportieve sancties leiden.  

6. De speler dient verplicht in te gaan op IEDERE uitnodiging van de Brabantse selectie. 
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7.  In het kader van engagement worden de spelers van U14 en ouder genoopt tot het 

optreden als scheidsrechter van een aantal wedstrijden bij Onder- en Middenbouw 

(maximum 4 wedstrijden per seizoen).  De spelers worden hierin begeleid door de TVJO en 

coördinatoren.    

 

5.  Bijkomende gedragsregels voor spelers uit de kern van het eerste elftal 

 

Het is voor een speler uit de kern van het eerste elftal verboden buiten Tempo Overijse 

voetbal te spelen of risicosporten uit te oefenen en dit zowel tijdens de voorbereiding op als 

tijdens het voetbalseizoen.  

Elke speler uit de kern van het eerste elftal dient het ganse seizoen beschikbaar te zijn, zelfs 

op eventuele inhaalspeeldagen, behoudens overmacht. Vakantie wordt niet beschouwd als 

overmacht.  

 

6. Gedragsregels voor de teammanagers  

 

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de teammanager van toepassing. De 

teammanager:  

• Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.  

• Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en 

tegenstanders. 

• Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.  

• Ontvangt de (begeleiders van de ) tegenpartij en de scheidsrechter.  

• Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.  

• Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).  

• Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.  

• Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.  

• Gebruikt geen alcohol (en ook geen tabak) tijdens het begeleiden van een team.  

• Organiseert het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de 

hoekvlaggen als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld.  

• Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel uit als thuis.  

• Neemt deel aan de begeleidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen 

die binnen de vereniging worden georganiseerd.  

• Bewaakt de teamkleding.  

• Zorgt bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd voor tijdige kennisgeving aan de 

spelers.  
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• Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de desbetreffende coördinator, 

contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de 

jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.  

 

7. Gedragsregels voor de trainers 

 

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing.  

De trainer:  

• Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders.  

• Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.  

• Brengt spelers passie bij voor het spel.  

• Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pilonnen, doelen, 

etc.).  

• Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.  

• Bepaalt de opstelling van het team.  

• Gebruikt geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het trainen van een team.  

• Organiseert het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de 

hoekvlaggen als er geen training meer wordt gegeven.  

• Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer.  

• Neemt deel aan de begeleidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen 

die binnen de vereniging worden georganiseerd.  

• Ziet er op toe dat de spelers op een training rekening houden met de 

weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen..  

• Zorgt bij afgelasting of wijziging van een training voor tijdige kennisgeving aan de 

spelers.  

• Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de desbetreffende coördinator, 

contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de 

jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.  

 

8. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler  

 

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing. 

De ouder/verzorger:  

• Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor 

iedereen op en om het veld.  

• Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen 

van het veld (op een half veld liefst aan de kopkanten). Tijdens de trainingen is de 
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toegang aan de ouders rond het veld verboden (de aandachtsboog van de spelers is 

immers veel groter en de trainer kan zijn/haar volle aandacht geven aan de opleiding 

van de spelers).   

• Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en 

begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op 

uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding).  

• Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij positieve belangstelling hebben, 

maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van zoon/dochter. Ouders 

steunen hun kinderen bij tegenslagen en relativeren de goede prestaties.  

• Het compenseren van goede prestaties (geldpremie, …) is ZEKER niet aan de orde.  

• Straf uw kind niet door het bijwonen van de trainingen of wedstrijden te verbieden. 

Op lange termijn is dit niet bevorderend.   

• Ouders, familie en vrienden van de spelers zijn tijdens de wedstrijden van harte 

welkom langs de velden en zeker in de kantine.  

• Tijdens de trainingen worden geen ouders langs de velden toegelaten.  De 

aandachtsboog van de kinderen is groter indien de ouders niet aanwezig zijn bij de 

trainingen.  Ook voor de trainer geeft dit de mogelijkheid om duidelijker zijn 

richtlijnen te communiceren.   

• Geef geen negatieve kritiek in het bijzijn van de spelers. Bespreek deze met de 

trainer of coördinator op een rustige manier en op een later tijdstip.  

• Laat coachen over aan de trainer. Dit in het belang van het kind. Het is moeilijk 

genoeg om één opdracht goed uit te voeren, laat staan tegenstrijdige instructies. 

Ouders van keepers vragen we om niet achter het doel plaats te nemen.  

• Wij willen minimaal 50 % aan speeltijd tijdens de wedstrijden voor iedere speler.  

• Behoudens andersluidende regeling wordt bij uitwedstrijden het vervoer geregeld 

met eigen personenwagens. Alle ouders worden geacht om regelmatig hierin bij te 

dragen. Zij zijn ook geacht de wettelijke voorschriften omtrent vervoer van 

minderjarigen te respecteren.  Uiteraard gelden de regels van de wegcode.  Ouders 

die kinderen vervoeren hanteren een nultolerantie inzake alcohol.   

• De voertaal in de club is Nederlands en alle ouders werken hier positief aan mee 

door ook in het Nederlands te communiceren met bestuur, trainers, teammanagers 

en medespelers.  

• Indien ouders vragen hebben in verband met de wedstrijd, dan kunnen zij afspraak 

vragen met de trainer op de eerstvolgende training, maar GEEN bespreking/vragen 

de dag van de wedstrijd zelf. 

•  ABSOLUUT geen mailstalking!  

• Ouders voldoen op tijd het lidgeld.  

Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld 

bij de desbetreffende coördinator of ombudsman. 
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9. Gedragsregels voor de vrijwilliger  

 

Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbalbetrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in 

het slagen van de gedragscode.  

De vrijwilliger:  

• Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten 

netjes en schoon worden achtergelaten.  

• Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. 

contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet 

mogelijk is met een vertegenwoordiger van de vereniging.  

• Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.  

• Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst 

niemand opzettelijk.  

• Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van Tempo 

Overijse.  

 

10. Gedragsregels voor bestuursleden  

 

• bestuursleden dienen minimaal op de helft van de bestuursvergaderingen 

persoonlijk aanwezig te zijn. Bestuursleden die – behoudens situaties van overmacht 

– afwezig blijven op vijf achtereenvolgende bestuursvergaderingen worden 

automatisch geacht ontslagnemend te zijn. Hun ontslag wordt definitief door 

notulering op de eerstvolgende bestuursvergadering. Leden die als bestuurslid 

ontslag nemen of wiens ontslag wordt vastgesteld zijn van rechtswege niet langer lid 

van de VZW Tempo Overijse, behoudens indien ze schriftelijk meedelen aan de raad 

van bestuur lid te willen blijven van de VZW.  

•  bestuursleden oefenen geen betaalde mandaten uit binnen de club.  

• bestuursleden respecteren de nodige discretie betreffende besprekingen en 

beslissingen op bestuursvergaderingen. Schending van de geheimhouding geeft 

aanleiding tot schorsing, vast te stellen bij twee/derde meerderheid der 

bestuursleden, tot aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering die dient te 

beslissen of het bestuurslid in kwestie actief kan blijven als bestuurslid of als lid.  
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11. Gedragscode sociale media 

 

Sociale media zoals Twitter, Facebook en nog vele andere bieden de mogelijkheid te laten 

zien dat je trots bent op de voetbalclub waar je voor speelt. Tevens kunnen ze een bijdrage 

leveren aan een positief beeld van de sportvereniging TEMPO Overijse. Het is daarbij van 

belang te beseffen dat berichten op sociale media (soms onbewust) de goede naam van de 

vereniging, betrokken leden en vrijwilligers of andere derden ook kunnen schaden.  

Om deze reden vraagt TEMPO Overijse aan alle aan de vereniging verbonden vrijwilligers en 

leden om verantwoord met sociale media om te gaan.  

Wat TEMPO Overijse daaronder verstaat, is in grote lijnen:  

• op sociale media ga je op een sociale manier met elkaar om, dus met respect; je 

gedraagt je op sociale media zoals ook van jou verwacht wordt in het dagelijkse 

fysieke leven; op sociale media praat je wel MET elkaar en niet OVER een ander  

• je zet alleen berichten op sociale media als die de ander of de vereniging niet 

schaden.  

• je schrijft je berichten dus erg zorgvuldig; herlees wat je hebt geschreven vooraleer 

je iets plaatst op sociale media  

• heb je iets in vertrouwen gehoord over een ander of iets dat een ander kan schaden, 

dan deel je dat niet met anderen via sociale media  

• wil je via sociale media foto’s, filmpjes en/of geluidsfragmenten delen waar anderen 

ook op staan, dan mag dat alleen als die anderen jou daarvoor persoonlijk 

toestemming hebben gegeven. 

 

TEMPO Overijse accepteert niet dat sociale media gebruikt worden om anderen te pesten, 

te kwetsen, te stalken, te bedreigen, zwart te maken of op een andere manier te 

beschadigen. Als je je niet aan deze normale fatsoensnormen houdt, worden er op de 

vereniging maatregelen genomen.  

TEMPO Overijse vraagt alle trainers ook om bovenstaande gedragscode jaarlijks bij start van 

het seizoen bespreekbaar te maken in jullie team.  

TEMPO Overijse neemt deze ‘Gedragscode sociale media’ tevens op in de huisregels van de 

vereniging. De communicatieverantwoordelijke van de club brengt deze ‘Gedragscode 

sociale media’ onder de aandacht tijdens de jaarlijkse meeting met trainers en 

afgevaardigden bij de start van ieder nieuw voetbalseizoen. 
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12. Kledij & Materiaal  

 

• Wij gaan en komen naar de wedstrijden met de nieuwe training van Tempo Overijse. 

Denk aan onze sponsors. Door deze mensen is het mogelijk aan sport te doen.  

•  Wij gaan en komen naar de trainingen/wedstrijden met gewone schoenen of 

loopschoenen, en NIET met voetbalschoenen. Er is genoeg tijd om ons om te kleden 

in de kleedkamer. (kleedkamersfeer is heel belangrijk om een groepsgevoel te 

creëren en mag bijgevolg niet verloren gaan). 

• Voetbalschoenen moeten zowel voor een training als voor een wedstrijd proper zijn.  

• Na iedere training zullen spelers het terrein helpen afruimen. 

• Iedere speler is verantwoordelijk voor zijn bal die hij met het basispakket gekregen 

heeft. Meebrengen naar elke training en wedstrijd is de regel. Er wordt niet getraind 

met een niet correcte opgeblazen bal. Vraag aan de trainer of teammanager VOOR 

de training begint om de gepaste lucht in de bal te pompen. Zet uw naam op de bal 

van zodra u deze ontvangt en kijk geregeld of deze er nog op staat.  

• Verloren voorwerpen (zet overal uw naam in) bevinden zich aan de kapstok in de 

gang van de kleedkamers.  

• Voor we naar de training of wedstrijd komen controleren wij (zelf) onze voetbalzak. 

Heb ik al mijn spullen?  

• Ook op training willen we onze kleuren dragen. Gebruik de kledij die jullie dit en 

vorige jaren ter beschikking is gesteld. (Rood is de regel)  

• Na de wedstrijd wordt, onder leiding van de teammanager, op een ordelijke manier 

de gebruikte kledij weer ingezameld. De teammanager en/of trainer zal een beurtrol 

opstellen om de truitjes te wassen. 

 

13. Medische begeleiding  

 

• De clubkinesitherapeut en/of revalidatietrainer is elke maandag van september tot 

eind april aanwezig op de club. Indien nodig zullen zij de spelers doorsturen naar 

onze clubarts.  

• De trainer zorgt voor de afspraak.  

• Elke speler is vrij om zijn eigen dokter of kinesitherapeut te kiezen, maar is wel 

verplicht om zijn blessure door de medische begeleiding van TEMPO te laten 

opvolgen.  

• Ingeval van een blessure/ongeval is het van belang strikt de procedure te volgen 

zoals beschreven in het document “Wat te doen bij ongeval?”.  Deze procedure kan 

worden gedonwload via de website : tempo-overijse.be/wat-te-doen-bij-ongeval/ 

• Een speler mag slechts aansluiten bij zijn groep ifv de trainingen en het spelen van 

wedstrijden na het akkoord van de kine van TEMPO Overijse of de revalidatietrainer.   
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14. Infrastructuur  

 

• Er wordt niet aan de doelen of doelnetten gehangen  

• Verplaatsbare doelen worden gedragen en niet gesleept.  

• De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden. Er wordt niet met de 

bal gespeeld noch tegen de deuren getrapt. Er wordt zeker niet met voorwerpen 

gegooid.  

•  Om de kleedkamers zo proper mogelijk te houden, dienen de schoenen buiten 

gereinigd te worden. Hiervoor zijn er bij de ingang kraantjes en borstels ter 

beschikking. 

• Iedere training zullen er 2 spelers aangeduid worden die als laatste de kleedkamer 

verlaten en die er voor zullen zorgen dat er geen papiertjes en lege flessen in de 

kleedkamers achterblijven (vooral onder de banken kijken). Vanaf U12 worden 2 

spelers aangeduid om de kleedkamer te kuisen. De trainer is verantwoordelijk voor 

de netheid van de kleedkamers.  

• Wie drank meeneemt van thuis moet de lege verpakkingen ook terug mee naar huis 

nemen.  

 

15. Diefstalpreventie  

 

• Geen waardevolle spullen onbeheerd achterlaten.  

• Alles in de sportzak en in het rek in de gang zetten. (Een gesloten zak in de gang 

doorzoeken is al minder verleidelijk voor een potentiële dief.)  

• Geen onbevoegden in de kleedkamers.  

• Indien je toch iets waardevol moet achterlaten, dan kan dit in de lockers.  Elke 

trainer beschikt over een sleutel voor een locker.   

• De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken 

 

16. Alcohol, tabak en drugs 

 

• Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat 

het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge 

kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:  

• Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate 

en zeker niet op het veld en in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik 

van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is.  

• Het is ten strengste verboden te roken in de gebouwen van het sportcomplex of bij 

de uitoefening van een officiële functie langs de velden.  

• Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct 

leiden tot een veld/complex verbod. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, 
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treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en 

kunnen aanleiding zijn voor sancties.  

 

17. Sancties 

 

Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door het bestuur. 

Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. 

Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht 

worden naar passende taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag.  

Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de 

KBVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KBVB een geldboete en 

(eventueel) een schorsing. De kosten worden door de vereniging aan de betreffende speler, 

trainer of begeleider doorbelast; bij in gebreke blijven volgt tevens een speelverbod. 

  

18. Verzekering  

 

Teneinde alle rechten op tegemoetkoming van het FSF-fonds van de KBVB voor sommige 

medische kosten te behouden moeten de aangesloten leden hun blessures, opgelopen 

tijdens een wedstrijd of een training, binnen de 48 uur na het ongeval te laten attesteren 

door een geneesheer op een specifiek voor de KBVB bestemde ongevalsaangifte.  

Deze aangifte is ter beschikking in de kantine, op de zetel of bij de gerechtigde 

correspondent. Binnen de week na het ongeval moet de aangifte, behoorlijk ingevuld door 

de geneesheer en de betrokken speler, worden overhandigd op het secretariaat.  

Indien dit niet binnen deze termijn gebeurt, kan Tempo Overijse niet instaan voor een 

eventuele tussenkomst vanwege het FSF-Fonds van de KBVB. Wanneer een tussenkomst 

van een kinesist vereist is, dient hiervoor vooraf toelating gevraagd te worden aan de KBVB. 

Gebeurt dit niet of slechts na het aanvatten van de kinébeurten, dan zal de KBVB geen 

tussenkomst verlenen.  

De speler is pas terug speelgerechtigd na het afsluiten van zijn verzekeringsdossier. Om zijn 

dossier te laten afsluiten bezorgt de aangeslotene een “attest van genezing” , samen met 

zijn medische kosten op het secretariaat van de club. Een persoonlijke verzekering is aan te 

bevelen, daar niet altijd alle onkosten door het FSF-fonds van de KBVB worden terugbetaald 

en de schadevergoeding van blijvende letsels beperkt is. 

De procedure (ook ivm verzekering) staat uitvoerig en omvattend beschreven op de website 

van de club: https://www.tempo-overijse.be/wat-te-doen-bij-ongeval/  

 

https://www.tempo-overijse.be/wat-te-doen-bij-ongeval/
https://www.tempo-overijse.be/wat-te-doen-bij-ongeval/
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19.  Regels inzake Privacy 

 

Overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/697 van het Europees Parlement en de Raad van 

27 april 2016 betreffende de bescheming van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot 

intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) moet elke 

organisatie hun klanten laten weten welke gegevens ze digitaal bijhoudt en moet zij ook 

aantonen dat die gegevens veilig bewaard worden.   

De volgende principes worden hieromtrent gehanteerd bij TEMPO Overijse: 

• TEMPO Overijse verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leden met behulp 

van de computer.   

• Deze gegevensverwerking is vereist om de spelersadministratie en ook de opleiding 

en begeleiding van de spelers efficiënt te organiseren.   

• Teneinde adequaat te kunnen handelen bij bepaalde medische situaties verwerkt de 

club ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van bepaalde spelers, maar 

enkel op voorwaarde van schriftelijke toestemming van de speler en ouders.   

• De toepasselijke wetgeving verleent ouders/spelers/leden het recht te weten welke 

gegevens de club verwerkt en staat hen ook toe deze gegevens te laten verbeteren 

als ze fout zijn of ze laten te verwijderen als ze niet relevant of dienend zijn.   

 

Volgende informatie wordt bijgehouden door TEMPO Overijse: 

• Persoonsgegevens leden/spelers (geboortedatum, geboorteplaats, 

rijksregisternummer, foto…) 

• Telefoonnummer (noodnummer) 

• Bepaalde medische info, waar nodig en relevant (bv. eerdere zware blessures, 

allergie, epilepsie, diabetes, …) 

• Historiek (overzicht) met relevante informatie betreffende het huidige en vorige 

seizoenen (evaluaties, aanwezigheden, speelminuten, tucht, sancties,…) 

 

In het kader van de samenwerkingen met partnerclubs worden enkel gegevens uitgewisseld 

die betrekking hebben op de contactgegevens van de speler en deze uitwisseling vindt enkel 

plaats in het belang van de spelers.  Op verzoek kunnen ouders deze gegevens inkijken.   

TEMPO Overijse publiceert regelmatig foto’s van spelers tijdens trainingen of wedstrijden op 

de website (tempo-overijse.be) of via de sociale mediakanalen van de club.  Voor de 

publicatie van niet-geposeerde, spontane, (actie)foto’s geldt de aanvaarding van het intern 

reglement (via betaling van het lidgeld) als toestemming.  Ouders die bezwaar hebben tegen 

de publicatie kunnen dit meedelen aan de TVJO en coördinatoren.   
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TEMPO Overijse doet voor het verzamelen van gegevens een beroep op het digitale pakket 

ProSoccerData.  De verzamelde gegevens en informatie kunnen contractueel enkel door 

TEMPO Overijse gebruikt worden.   

De leverancier van ProSoccerData verbindt zich ertoe dat enkel wie beschikt over een 

geldige login de gegevens kan raadplegen.  Op clubniveau hebben enkel de TVJO, gerechtigd 

correspondent en de manager PSD beschikking over alle gegevens.  Alle andere leden van de 

sportieve staff en teammanagers hebben alleen toegang tot de gegevens van de kinderen 

aan wie zij opleiding geven.   Andere trainers of teammanagers hebben geen toegang tot die 

gegevens.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


