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Elk lid van de vereniging wordt geacht kennis te hebben genomen
van dit intern reglement, dat het kader biedt waarbinnen de
activiteiten van de vereniging worden uitgeoefend.

Artikel 1 – Algemeen
1. Dit intern reglement preciseert de algemene regels voor de goede werking van de
sportvereniging FC Landen vzw, hierna “de vereniging”. De vereniging is onder stamboeknummer 02941
aangesloten bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond en bij diens Vlaamse vleugel, VoetbalVlaanderen, hierna
“de sportfederaties” genoemd.
2. Dit intern reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de jongste versie van de statuten
van de vereniging, zoals die bij de Ondernemingsrechtbank werden neergelegd en in het Belgisch Staatsblad
gepubliceerd. In geval van discrepantie tussen statuten en intern reglement zullen de statuten steeds voorrang
hebben.
3. Ieder lid van de verenging wordt geacht van dit intern reglement kennis te hebben genomen en zal zich aan
de bepalingen van dit reglement houden.
4. Door de aansluiting bij de vereniging aanvaarden alle leden de reglementen en gedragscodes van de
vereniging en van de sportfederaties waarbij de vereniging is aangesloten, alsook de bevoegdheden van deze
sportfederaties.
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5. De voertaal van de vereniging is het Nederlands. Alle officiële documenten worden opgesteld in het
Nederlands. Van alle anderstalige spelers wordt verwacht dat zij het Nederlands op een niveau (leren)
beheersen dat dit de clubwerking en hun rol binnen de vereniging bevordert. Waar nodig kan de vereniging aan
de anderstalige ouders informele informatie in een andere taal verstrekken waar dit in het belang van de goede
werking van de vereniging geacht wordt te zijn.

Artikel 2 – Leden
1. De vereniging bestaat, zoals in de statuten bepaald, uit verschillende soorten leden:
-

werkende leden: zij maken deel uit van en hebben stemrecht op de algemene vergadering. De
voorwaarden waaraan de werkende leden moeten voldoen, worden bepaald in de statuten. Een lijst van
werkende leden wordt bijgehouden op de zetel;

-

toegetreden leden: zij ondersteunen de doelstelling van de vereniging, doen actief aan sport in de
vereniging en betalen het vereiste lidgeld.

Hun rechten en plichten worden beschreven in de statuten van de vereniging.
2. Alle leden verbinden zich tevens tot volgende afspraken.
a. Ieder lid wordt gewezen op het bestaan van dit intern reglement en van de statuten. Een exemplaar van
dit intern regelement wordt aan de leden bij toetreding bezorgd of er wordt meegedeeld waar het intern
reglement kan worden ingezien.
b. Ieder lid verbindt zich ertoe om de statuten, het intern reglement en alle andere richtlijnen opgelegd
door het bestuur van de vereniging te zullen naleven.
c. Ieder lid zal alle regels opgelegd door de sportfederaties waarbij de vereniging aangesloten is, naleven.
Bij schending van de reglementen van de sportfederaties kan een lid door die sportfederaties ter zitting
worden opgeroepen. Alle opgelegde sancties zullen door het lid in kwestie worden uitgevoerd.
d. Door het lidmaatschap mogen de toegetreden leden deelnemen aan trainingen en in voorkomend geval
aan wedstrijden en andere activiteiten van de vereniging. De sportieve eindbeslissing over de deelname
aan wedstrijden berust: voor jeugdspelers, bij de teamtrainer en, bij eventueel probleem met betrekking
tot de speler, bij de technisch verantwoordelijke van de jeugdopleiding; voor seniorspelers, bij de
technische staf en, bij eventueel probleem met betrekking tot de speler, bij het bestuur van de vereniging.
e. Ieder lid kan klachten, wensen of voorstellen indienen bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur
engageert zich ertoe om het vragende lid binnen een redelijke termijn van antwoord te voorzien.
f.

Ieder lid geeft zo snel mogelijk een wijziging van zijn gegevens door aan het bestuur van de vereniging.
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g. Ieder lid betaalt tijdig het lidgeld. De lidgelden per leeftijdscategorie worden voor de aanvang van het
seizoen tijdig meegedeeld per e-mail. Zonder betaling van het lidgeld kan het bestuur van de vereniging
het lid de toegang tot de activiteiten van de vereniging ontzeggen, voor een periode als bepaald door
datzelfde bestuur.

Artikel 3 – Lidmaatschap
1. De inschrijving bij de vereniging gebeurt als volgt: elk kandidaat-lid kan vrijblijvend deelnemen aan drie
trainingen. Na akkoord van de technische staf wordt het kandidaat-lid geïnformeerd over de nadere
aansluitingsvoorwaarden, meer bepaald het jaarlijkse lidgeld en het jaarlijkse sportpakket. Mits aanvaarding
daarvan door het kandidaat-lid wordt de aansluiting bij de sportfederaties afgehandeld door het secretariaat
van de vereniging. Ingeval het kandidaat-lid de nadere aansluitingsvoorwaarden niet aanvaardt, meldt het zich
niet langer op de club of wordt het in opdracht van het bestuur van de vereniging de toegang tot de club
ontzegd.
2. Elk kandidaat-lid verbindt zich ertoe de bepalingen van het intern reglement te aanvaarden en in acht te
nemen.
3. Bij de inschrijving aanvaardt het kandidaat-lid dat de nodige gegevens zullen worden doorgegeven aan de
sportfederaties waarbij de vereniging is aangesloten, in overeenstemming met de geldende privacyrichtlijnen.
Op die manier kan het lid bij deze sportfederaties worden aangesloten, teneinde in aanmerking te komen voor
de verzekering voor sportongevallen ten gunste van het lid, binnen de perken en volgens de voorwaarden als
bepaald door die sportfederaties, en speelgerechtigdheid te zijn voor alle door de sportfederaties
georganiseerde wedstrijden en tornooien.
4. Voor minderjarigen of personen onder bewind zal steeds een ouder of wettig vertegenwoordiger zijn of haar
toestemming moeten verlenen alvorens de aansluiting gerealiseerd kan worden.
5. De jaarlijkse bijdrage van de leden, hierna “jaarlijks lidgeld”, wordt bepaald door het bestuur van de
vereniging.
a. Dit jaarlijks lidgeld omvat dekking van de opleidingskosten, gebruik van infrastructuur en bijbehorende
nutsvoorzieningen, onderhoud van terreinen en rollend materieel, sportongevallenverzekering via de
sportfederaties, lidmaatschapsbijdrage van de sportfederaties, toegang tot alle activiteiten van de
vereniging enzovoort.
b. Dit lidgeld is jaarlijks te betalen om lid te zijn van de vereniging voor het lopende seizoen, waarbij een
seizoen loopt van 1 juli tot 30 juni. Bij aansluiting tijdens het seizoen blijft de volledige bijdrage
verschuldigd, behoudens bij aansluiting na 1 januari voor het lopende seizoen, waar het bestuur na
beraad uitzonderlijk kan instemmen met een pro rata berekend lidgeld.
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c. Het bestuur van de vereniging kan, na 1 januari, elke aanvraag tot lidmaatschap voor het lopende seizoen
weigeren waar zij dit aangewezen acht.
d. In geval van vroegtijdige beëindiging van het lidmaatschap door het lid dan wel door de vereniging
wegens een geschil, van een overgang naar een andere club (zowel de gewone binnenlandse transfer als
de overgang wegens bijzondere omstandigheden als bedoeld in de reglementen van de sportfederaties),
of van overmacht in de meest ruime zin (onder meer ziekte, overheidsmaatregelen,
weersomstandigheden enzovoort) kan het lid geen eenzijdige aanspraak maken op terugbetaling van het
lidgeld of een deel ervan.
e. Uitsluitend bij langdurige kwetsuur – dat wil zeggen een door het lid aangetoonde blessure van meer dan
acht weken aansluitend – oordeelt het bestuur van de vereniging soeverein over een eventuele
gedeeltelijke terugbetaling.

Artikel 4 – Structuur
1. De algemene vergadering van de vereniging stelt het bestuursorgaan aan. Dat bestuursorgaan bestaat uit de
voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris van de vereniging, alsmede uit de overige werkende
bestuursleden. Zij worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering.
2. De algemene vergadering komt minstens één keer per jaar samen en bestaat uit alle werkende leden.
3. Alle bevoegdheden van de voormelde organen worden bepaald door de statuten van de vereniging.

Artikel 5 – Veilig en ethisch verantwoord sporten
1. Een veilige en ethisch verantwoorde sportomgeving is essentieel voor alle leden om vrijuit en ongestoord te
kunnen deelnemen aan de activiteiten. De vereniging engageert zich daarom tot het naleven van volgende
punten:
a. Alle leden worden beschermd door de verzekering die inbegrepen is in de ledenbijdrage, in dit geval de
sportongevallenverzekering, binnen de perken en onder de voorwaarden als bepaald door de
sportfederaties.
b. Er wordt gestreefd naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en/of seksueel
grensoverschrijdend gedrag.
c. Fairplay en sportiviteit worden hoog in het vaandel gedragen.
d. Er wordt gewerkt aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen.
e. Er heerst een open sfeer waarin iedereen, mits respectvol geformuleerd, zijn mening kan geven.
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f.

Er wordt op een gezonde en medisch verantwoorde manier aan sport gedaan.

2. Van alle leden en allen die betrokken zijn bij de vereniging, ook van de supporters, wordt verwacht dat ze zich
onberispelijk gedragen en hiermee een voorbeeld zijn voor alle anderen. Het bestuur van de vereniging heeft
het recht de door de sportfederaties opgelegde financiële sancties aan leden en supporters geheel of
gedeeltelijk te verhalen op de gesanctioneerde speler of supporter.
3. Dit Intern Reglement is in samenhang te lezen met de volgende gedragscodes:
-

Huisregels voor de jeugdtrainer;
Huisregels voor de jeugdafgevaardigde;
Huisregels voor de jeugdspeler;
Huisregels voor de jeugdouder.

Bovenstaande gedragscodes behelzen de sportspecifieke regels en dienen verplicht aanvaard en gerespecteerd
te worden. Indien een lid deze verplichting niet respecteert, kan dit een grond tot uitsluiting of schorsing van
het betrokken lid bij de vereniging zijn.

Artikel 6 – Tucht en sancties
1. Door de aansluiting bij de sportvereniging onderschrijft elk lid de tuchtreglementen van de sportfederaties
en aanvaardt het de toepassing ervan.
2. Om herhaling van inbreuken of van ongepast gedrag te voorkomen, om de orde of rust te herstellen of om
de veiligheid te waarborgen, kan het bestuur van de vereniging bestuurlijke ordemaatregelen nemen
(bijvoorbeeld schorsing deelname training of andere activiteiten) of enige andere maatregel die het aangewezen
acht.

Artikel 7 – Sponsoring
1. De club kan contracten met sponsors aangaan. In het kader hiervan kunnen de leden communicatie
toegestuurd krijgen waarop de sponsors vermeld staan.
2. Elk lid is verplicht uitsluitend de wedstrijdkledij te dragen waarop het clublogo alsmede het logo van de
hoofdsponsor(s) van het lopende seizoen is afgebeeld.
3. Het is de leden niet toegestaan op eigen initiatief sponsoring of andere vermeldingen op de clubkledij aan te
brengen.
4. De toevoeging op de clubkledij van een ploegsponsor of andere vermeldingen kan uitsluitend mits
voorafgaande aanvraag bij het bestuur van de vereniging, die in elk geval afzonderlijk uitspraak doet.
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Artikel 8 – Aansprakelijkheid
1. Alle bestuurders en vrijwilligers worden in de uitoefening van de verzekerde activiteiten voor de vereniging
via een BA-verzekering beschermd voor de geldelijke gevolgen van gedekte ongevallen veroorzaakt aan derden.
2. Ingeval een spelend lid tijdens een training, wedstrijd of andere activiteit van de vereniging een sportongeval
overkomt, moet het lid dit zo snel mogelijk meedelen aan de secretaris van de vereniging. Indien het ongeval
gedekt wordt door de sportongevalsverzekering van de sportfederaties waarbij de vereniging is aangesloten, zal
hiervan aangifte gebeuren, mits aan alle vormvereisten is voldaan. Het lid is verzekerd volgens de
polisvoorwaarden van deze verzekering en kan voor de niet gedekte of vergoede schade geen vergoeding
vragen van de vereniging. De polisvoorwaarden zijn te raadplegen via de websites van de vereniging en van de
sportfederaties.
2. De vereniging is niet aansprakelijk voor de diefstal of de beschadiging van persoonlijke bezittingen van de
leden, ook niet gedurende de uitoefening van de sport- of vrijetijdsactiviteiten.
3. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten die voortvloeien uit het verwijderen van
“verloren voorwerpen” zonder naamaanduiding waarnaar voor het einde van het seizoen geen navraag is
gedaan.
4. Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke
geconstateerde schade wordt geacht te zijn veroorzaakt door hem of hen die de betreffende zaak het laatst
heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
De vereniging behoudt desgevallend alle rechten van verhaal inzake de te vergoeden opgelopen schade aan
haar eigendommen.
5. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inbreuken op de bepalingen van dit
reglement, begaan door haar leden of door derden.

Artikel 9 – Privacy
1. De vereniging verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen rond de privacy van de leden te zullen
respecteren. De persoonsgegevens van de leden worden overeenkomstig de privacyverklaring van de club
behandeld. Deze privacyverklaring is te vinden op de website van de vereniging.
2. Elk lid stemt ermee in dat tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten van de vereniging
mogelijkerwijze foto’s en beeldopnames worden gemaakt waarop het lid wordt afgebeeld. Elk lid stemt ermee
in dat deze foto’s en opnames door de vereniging mogen worden gebruikt voor weergave of publicatie op de
website, in nieuwsbrieven en op de sociale media van de sportvereniging.
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3. Elk lid dat zijn of haar beeltenis niet gepubliceerd wil zien als bedoeld onder paragraaf 2, heeft het recht
hiertoe voorafgaandelijk een verklaring af te leggen tegenover het bestuur van de vereniging.
4. Elk lid dat zijn of haar beeltenis gepubliceerd ziet als bedoeld onder paragraaf 2, heeft het recht de
onmiddellijke verwijdering van die beeltenis te vragen wanneer het betrokken lid individueel en duidelijk
herkenbaar in beeld wordt gebracht. De vereniging verbindt zich ertoe aan een dergelijk verzoek onmiddellijk
gehoor te geven.
5. Het gebruik van de afbeelding levert geen financiële vergoeding op voor het lid.

Artikel 10 – Wijziging van het intern reglement
1. Dit intern reglement kan enkel worden aangepast door het bestuur van de vereniging.
2. Na elke wijziging wordt het bijgewerkte reglement ter kennis gebracht van de leden.
De laatste wijziging vond plaats op 30 december 2020.
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