
 

CLUBREGLEMENT  
 
 

1. Het lidmaatschapsgeld. 
 

Het bestuur bepaalt ieder jaar de hoogte van de lidmaatschapsbijdrage. Het lidgeld van het seizoen 
2018-2019 bedraagt : 
-voor spelers opgenomen op de lijst van spelers die in aanmerking komen voor het eerste elftal en het 
beloftenelftal : 300,00 euro 
-voor spelers opgenomen op de lijst van spelers die in aanmerking komen voor de zondagreserven : 
250,00 euro als men het kledijpakket wenst of 180,00 euro zonder kledijpakket 
-voor de spelers van de jeugdcategeorieën : 250,00 euro als men het kledijpakket wenst of 180,00 euro 
zonder kledijpakket ; per bijkomend kind uit eenzelfde gezin wordt het lidgeld verminderd met 20,00 
euro per extra kind. 
Het lidgeld is voor de aanvang het seizoen te betalen op rekeningnummer 890-4640044-80 (IBAN : 
BE47890-4640044-80) op naam van KSV Melsen, per adres Kasteelstraat 41, 9820 Melsen en dit tegen 
uiterlijk 30/06/2018of cash op de dag van de spelersvoorstelling of pasdag. 
Het niet betalen van het lidgeld heeft tot gevolg dat de speler niet zal mogen deelnemen aan 
wedstrijden en dit zolang hij het lidgeld niet heeft voldaan. Deze bijdrage bevat de aansluiting bij de 
Koninklijk Belgische Voetbalbond met inbegrip van de door de KBVB aangeboden sportverzekering. Ze 
geeft bovendien recht op het volgen van de wekelijkse trainingen en het deelnemen aan de 
wedstrijden. Het lidgeld wordt o.a. gebruikt om de talrijke kosten die de vereniging jaarlijks heeft te 
kunnen financieren, zoals: scheidsrechterskosten, Sabam, billijke vergoeding, verlichting, water, 
verwarming, onderhoudswerken, benzine, Proximus, internetaansluiting, computer, printer, huur 
accommodaties, gratis consumpties, enz… 
 

2. Website KSV Melsen. 
 

Gelieve regelmatig de site van KSV Melsen www.ksvmelsen.be te consulteren of via facebook. Alle 
nuttige informatie m.b.t. de werking van KSV Melsen is hierop beschikbaar zoals trainingsuren, 
tornooien, oefenwedstrijden, afgelastingen, activiteiten per ploeg en noem maar op. De 
mededelingen uitgaande van het bestuur op de website gelden als officiële mededelingen die moeten 
in acht genomen worden. 
 

3. Activiteitenkalender. 
 

Om alle spelers de gelegenheid te bieden de extra-sportieve activiteiten binnen onze vereniging in te 
plannen volgt hierbij de activiteitenkalender van de tot op heden gekende festiviteiten: 

- 2 juni 2018 : spelersvoorstelling en pasdag kledij nieuwe spelers 
- Kaasavond op 3 november 2018 (kantine Vurste) 
- Sinterklaasfeest (U6 tot U13) 
- Nieuwjaarsreceptie (juiste datum nog te bepalen) 
- 2-daags eetfestijn: zaterdag 23 en zondag 24 maart 2019 (kantine Vurste) 
- Paastornooi Jeugd : 20-21 april 2019  
- Paasstage Jeugd  : paasvakantie 2019 
- Slotfestijn jeugdwerking : begin mei 2019 

http://www.ksvmelsen.be/


 

4. Deelname activiteiten georganiseerd door KSV Melsen. 
Verplichtingen voor de spelers en trainers : 

- Bezoek aan ‘steunend café of taverne’ na een uitwedstrijd (in onderling overleg af te spreken 
op initiatief van de trainers) 

- Zelf aanwezig zijn en tenminste 5 kaarten verkopen per eetfestijn. Kaarten worden verrekend 
via vergoeding of contant afgerekend met de verantwoordelijke.  

- Medewerking en/of steun aan: 1) kaartenverkoop  
    2) Paastornooi 
    3) eetfestijnen 
    4) alle activiteiten georganiseerd door de vereniging 

5) jeugdwerking 
       -     Dragen van de clubuitrusting voor en na de wedstrijden. 

 

5.  Geldelijke boetes opgelegd door het bestuur. 
 

- Niet-deelname aan om het even welk eetfestijn, ingericht door het feestcomité van KSV 
Melsen: € 100,00  

- Afwezigheid als medewerker op de eetfestijnen, tornooien : € 100,00 
- Afwezigheid op een wedstrijd waarvoor men is aangeduid als scheidsrechter : € 50,00  
- Een speler met contract die door blessures, schorsing of niet-selectie niet kan deelnemen aan 

een wedstrijd, dient aanwezig te zijn op de thuiswedstrijden van het eerste elftal tenzij geldige 
reden om zich te verontschuldigen (aanmelden bij T1 en/of T2).  Dit is een vorm van respect 
voor het elftal, begeleiders, het bestuur, maar vooral ook voor de supporters.   

 

6. Competities. 
De tegemoetkomingen voor het eerste elftal worden voldaan totdat 45 punten werden 
behaald. 

 

7. Verzekering/ongevalsaangifte. 
 
Om in aanmerking te kunnen komen voor de verzekering aangeboden door de KBVB dient elke 
speler zich te houden aan volgende voorschriften: 
Indien een speler tijdens een wedstrijd of training een ongeval heeft, dient hij als volgt te 
handelen: 
1) Elk ongeval moet zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen de 14 dagen) aan de secretaris 

gemeld worden op het daartoe voorziene ongevalformulier samen met de naam en het 
aansluitingsnummer van uw ziekenfonds. Dit formulier is te verkrijgen via de trainers, de 
afgevaardigden of de secretaris. 

2) Indien de tussenkomst van een kinesist(e) noodzakelijk is, moet die door de behandelende 
arts worden voorgeschreven, zodat de toelating van de KBVB kan worden bekomen. 

3) Een eventuele verlenging van de kinesitherapie moet voorafgaandelijk door de KBVB 
worden goedgekeurd. Daartoe wordt een medisch voorschrift aan de secretaris bezorgd. 

4) Als de sportinactiviteit de 14 dagen niet overschrijdt (2 weekends zonder spelen), worden 
de kosten voor kinesitherapie niet terugbetaald. De terugbetaling voor kinesitherapie 
stopt bij het hervatten van de deelname aan de wedstrijden. 

5) De tussenkomst voor kinesitherapie is beperkt tot 60 zittingen per ongeval per jaar 
6) De speler of trainer betaalt alle kosten en gaat dan naar zijn ziekenfonds. De afrekening, 

samen met het door de geneesheer ingevulde genezingsattest, wordt bezorgd aan de 



secretaris. Daarna wordt de terugbetaling door de KBVB uitgevoerd op de rekening van de 
club. De club bezorgt u het door de KBVB gestorte bedrag. 

7) Onkosten die nog worden ingediend, 2 jaar na datum van de ongevalsaangifte, komen niet 
meer in aanmerking voor terugbetaling. 

8) Een speler mag slechts de trainingen/wedstrijden hervatten na het binnen brengen van 
een doktersbriefje waaruit blijkt dat hij hersteld is. 
 

8. Respect voor de accommodatie en het materiaal. 
 

- Elke speler en trainer zullen er acht op slaan om de accommodatie in goede staat van 
onderhoud te houden en, hij zal na iedere training of wedstrijd, de kleedkamers zo goed als 
mogelijk opgeruimd verlaten. 

- Een speler of trainer die opzettelijk schade aanricht, zal de kosten van de herstelling moeten 
betalen en krijgt een sanctie. 

- Enkele richtlijnen (zonder dat deze beperkend zijn): 
1) Bij slecht weer worden de voetbalschoenen buiten uitgestampt, in geen geval onder de 

douches!!! 
2) De douches worden niet als urinoir gebruikt. 
3) Al het afval moet voor het verlaten van de kleedkamers opgeruimd worden en in de 

afvalemmers worden gedeponeerd. 
4) Elke speler/trainer is verantwoordelijk voor het ter beschikking gestelde 

trainingsmateriaal.  
5) Elke speler/trainer staat zelf in voor het onderhoud en het proper houden van de uitrusting 

die hij persoonlijk heeft gekregen van de vereniging. 
6) Kunstgrasterrein mag enkel met aangepast schoeisel worden betreden. 
7) Het is verboden het kunstgrasterrein te betreden, behoudens machtiging van de trainers 

en/of bestuur.   
 

9. Sanctionering. 
 

Drugs of andere stimulerende middelen (doping) zijn voor elk lid van de vereniging ten strengste 
verboden, op straffe van automatische en directe uitsluiting uit de vereniging!!! 
Behoudens anders vermeld in huidig reglement, gebeurt iedere sanctionering van een inbreuk op dit 
reglement en over het algemeen op de werking van KSV Melsen, door het dagelijks bestuur, zonder 
dat hiertegen enig verhaal mogelijk is. Het niet-opvolgen van de opgelegde sanctie houdt de 
onmiddellijke uitsluiting in van deelname aan de activiteiten van de vereniging (trainingen, wedstrijden 
of andere activiteiten). 
Mogelijke sancties zijn: vermaningen, geldboetes, schorsingen, toegangsverbod en uitsluiting uit de 
vereniging. 
Daarnaast zijn tevens de artikels B351 tot B353 van het bondsreglement onverkort van toepassing. 
 
Voorzitter: Jacques Hulsbosch      Secretaris: Freddy Caluwé 
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