HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Voetbal is een sport dienstig tot de goede vorming en opvoeding van onze jeugd in een sfeer van
evenredigheid, eerbied en kameraadschappelijkheid. KFC LILLE vzw en haar talloze
medewerkers en sympathisanten sparen noch tijd, noch moeite noch geld om deze doelstellingen
in een optimaal kader te verwezenlijken.
1.De spelers, trainers en verantwoordelijken (evt verder omschrijven) van KFC LILLE vzw zullen
ten allen tijde zowel op als naast het veld, zowel in het kader van de sportactiviteiten als
daarbuiten een toonbeeld van hoffelijkheid, fair-play en eerbaarheid zijn. Dit geldt zowel met
betrekking tot de naleving van de reglementen van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, de
wetten en reglementen van de openbare macht, de openbare orde en de goede zeden als de
bepalingen van dit huishoudelijk reglement.
Deze verplichting geldt zowel jegens elke persoon als tegenover het openbaar gezag en zo .
ondermeer, doch niet uitsluitend jegens de medespelers, de trainers en begeleiders, de
tegenstanders, de scheidsrechter, de toeschouwers als tegenover elke derde.
Wanneer de betrokkene zijn verplichtingen tegenover KFC LILLE vzw zoals hierboven
omschreven niet naleeft, kan de club tegen de betrokkene de maatregelen nemen die zij passend
acht.
Elke handeling of onthouding en elk woord, gebaar, tekening of geschrift welke een inbreuk
vormt op de verplichting als hierboven omschreven die op welke wijze dan ook de eer, de fysieke
en/of morele integriteit van iemand anders aantast (of dreigt aan te tasten) of die op welke
wijze dan ook de eer en de goede naam van KFC LILLE vzw in het gedrang brengt (of dreigt te
brengen) kan dan ook leiden tot één of meerdere van de hierna volgende sancties.
2. In de schoot van KFC LILLE vzw wordt een tuchtcommissie opgericht bestaande uit 5 leden
voorgedragen door en uit de raad van bestuur en zijn werkende leden.
In de gevallen als bedoeld in paragraaf 4 wordt de tuchtcommissie aangevuld met de
raadgevende stem van de trainer of afgevaardigde van de betreffende ploeg. Zo de procedure
één van deze personen zelf zou betreffen wordt de tuchtcommissie aangevuld met de stem van
de voorzitter.
3. De tuchtcommissie kan, al dan niet na de betrokkene gehoord te hebben en/of bijkomende
informaties bij derden te hebben ingewonnen, overgaan tot hierna volgende sancties :
- een berisping
- een schorsing voor één tot vier opeenvolgende wedstrijden in de normale voetbalcompetitie
zoals die georganiseerd wordt door de KBVB.
Gedurende de hele duurtijd van een eventuele schorsing blijft de betrokkene, tenzij anders
wordt beslist, tevens geschorst van de trainingen, vriendschappelijke wedstrijden en tornooien.

4. De tuchtcommissie kan, de betrokkene gehoord hebbende en/of informaties bij derden te
hebben ingewonnen, overgaan tot de hiernavolgende sancties :
- een schorsing van méér dan vier opeenvolgende wedstrijden in de normale voetbalcompetitie
zoals die georganiseerd wordt door de KBVB.
Gedurende de hele duurtijd van een eventuele schorsing blijft de betrokkene, tenzij anders
wordt beslist, tevens geschorst van de trainingen, vriendschappelijke wedstrijden en tornooien.
5. De tuchtcommissie kan beslissen de genomen tuchtmaatregelen kenbaar te maken op allerlei
manieren en plaatsen die zij daartoe passend acht.
De tuchtcommissie kan zich ten allen tijde laten bijstaan door een juridisch adviseur, met
raadgevende stem.
6. KFC LILLE vzw kan aan de KBVB voorstellen eventuele schorsingen als tuchtmaatregel
uitgesproken tegen de betrokkene uit te breiden tot de bond en/of geconventioneerde
groepering of – club.
Dergelijk verzoek zal in voorkomend geval bij de secretaris-generaal van de KBVB ingediend
worden.
7. Krachtens het Bondsreglement van de KBVB is KFC LILLE vzw verplicht elke aangeslotene
voor te stellen tot schrapping, zodra deze veroordeeld werd bij een in kracht van gewijsde
getreden beslissing, tot één van de volgende straffen :
- een criminele straf (meer dan vijf jaar opsluiting, dwangarbeid of hechtenis)
- een niet voorwaardelijke gevangenisstraf van ten minst zes maanden.
8. De club kan als tuchtmaatregel definitief afzien van de diensten van de betrokkene door
desaffectatie.
9. Het bestuursorgaan van KFC LILLE vzw bepaald jaarlijks de door de aangeslotenen te betalen
bijdrage (lidmaatschap KBVB, verzekeringen, onderhoud terreinen, betalingen trainers, spelers,
varia…). De vergoeding is ineens en voor het hele seizoen verschuldigd. Zij kan geen aanleiding
geven tot welkdanige restitutie of welkdanig pro rata dan ook.
Nadat de betrokkene bij aangetekend schrijven in gebreke werd gesteld mogelijke schulden
tegenover KFC LILLE vzw te voldoen binnen een termijn van minstens 14 dagen, kan de club hem
bij de KBVB voorstellen tot schrapping. (artikel 1922)
10. Publiciteit tijdens de wedstrijden waaraan de club deelneemt, mag enkel ten goede komen aan
de club. (artikel 505)
Een speler die gebruik wil maken van zijn naam en/of zijn foto(s) tot commerciële doeleinden
buiten de wedstrijden, moet het akkoord van de club verkrijgen. (artikel 505)

11. De spelers dienen zich uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de trainingen en 45 minuten
voor de aanvang van de wedstrijd (of 15 minuten voor de aanvang van de verplaatsing) in het
bezit van de nodige sportkledij en conform de reglementen van de KBVB bij hun trainer aan te
melden. Spelers van de A – en B – kern dienen zich uiterlijk 75 minuten voor de aanvang van de
wedstrijd aan te melden.
De gevolgen van eventuele inbreuken blijven geheel voor rekening van de speler
Wie zich niet conform de voormelde regeling aanmeldt, kan op discretionaire beslissing van de
trainer voor de wedstrijd uitgesloten worden.
Ingeval van herhaling kan de tuchtcommissie overgaan tot sanctionering van de betrokken speler
conform de artikels 3 – 4 – 5 – van het huishoudelijk reglement.
12. De spelers verklaren kennis te hebben genomen van het reglement van de KBVB en alle van
kracht zijnde wijzigingen en zich daarnaar te zullen gedragen.
Eventuele inbreuken tegen het reglement blijven uitsluitend aan hen persoonlijk toerekenbaar,
ook indien deze gebeurd zijn onder leiding of toezicht van KFC LILLE vzw of haar aangestelden
of verantwoordelijken.
13. Alle materialen en kledij, welke door KFC LILLE vzw ter beschikking gesteld worden aan
haar leden, voor het uitoefenen van hun sportieve activiteiten blijven ten allen tijde eigendom
van de club.
14. Bij ontslag van één van haar leden op het einde van het seizoen dient deze laatste alle door
KFC LILLE vzw ter beschikking gestelde materialen en kledij terug in te leveren bij de club.
15. Bij ingebreke blijven van punt 14 (hierboven) kan de club een financiële kostennota maken
aan haar ontslagnemende leden ten bedrage van de totale kostprijs, dewelke dan door deze
laatste dient betaald te worden aan KFC LILLE vzw.
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