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1.Inschrijven
1a. Aansluitingsvoorwaarden
FC DGZ is ertoe gebonden om uitsluitend het lidmaatschap van “niet-professionele spelers”
aan te vragen. Bovendien kunnen spelers die in de nationale reeksen (1ste ploegen) van de
KBVB spelen, onder geen enkele voorwaarde gekwalificeerd worden voor wedstrijden in de
LVL. Kwalificatie als speler is slechts mogelijk indien men van het mannelijk geslacht is en
vanaf de dag dat de leeftijd van 16 jaar bereikt is.
Aansluiten is pas mogelijk na betaling van het lidgeld (Artikel2a).
Aansluiten kan via het aansluitingsformulier dat te verkrijgen is bij het bestuur.
1b. Speelgerechtigdheid
Een speler kan pas actief deelnemen aan een wedstrijd wanneer zijn aansluiting degelijk
geregistreerd is bij het LVL Verbond en bij de verzekering (Sporta). Normaal gesproken
wanneer een speler ten laatste op maandag inschrijft en het formulier bij het bestuur kan
bezorgen en daarbovenop het lidgeld ineens kan betalen kan deze speler de eerstvolgende
zaterdag al aantreden als effectieve of reserve tijdens een officiële wedstrijd.
2. Lidgeld
2a. Bedrag
Het lidgeld voor seizoen 2019-2020 bedraagt €65,00.
In dit bedrag zit het lidgeld voor het LVL verbond + uw verzekering. Daarbovenop dient uw
lidgeld om de dagelijkse werking van de club te ondersteunen.
2b. Betalingswijze
Lidgeld kan zowel cash aan het bestuur betaald worden ofwel via overschrijving op de
clubrekening BE12 7360 3564 0692 op naam - Fc DasGeneZever- met vrije mededeling
‘Lidgeld 2019-2020 + Uw Voor en Achternaam’
3. Adresgegevens
3a. Adreswijziging
Gelieve steeds tijdig te melden wanneer u verhuist of uw officiële domicilie wijzigt zodat wij
dit tijdig kunnen aanpassen in onze administratie. Correcte adresgegevens zijn belangrijk
voor eventuele verzekeringskwesties en briefwisseling.
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4. Verzekering
4a. Verzekeringsvoorwaarden
Het is aangeraden om de verzekeringsvoorwaarden eens door te nemen op de website van
Sporta federatie dit kan u via hun website http://www.sportafederatie.be/verzekering.
4b. Procedure Bij Ongeval/Blessure
Wanneer je als aangesloten speler bij FC DGZ een blessure oploopt, waardoor je naar het
ziekenhuis of arts moet om dit te laten onderzoeken, moet je een verzekeringspapier vragen
aan het bestuur om dit ter plaatste samen in te vullen. Dit document dient u zelf mee te
nemen naar het ziekenhuis en ook door de behandelende arts verder te laten invullen.
Vervolgens dient u het document binnen de 8 dagen na de blessure op te sturen naar het
adres vermeld rechts bovenaan het document. Bij verzekeringskwesties vraag steeds naar
Michael Verbeeck.
5. Uitrusting
5a. Wat voorziet de club?
Als club voorzien wij elke wedstrijd op de kalender van DGZ: Shirt, short en sokken.

5b. Eigen uitrusting
Voetbalschoenen & scheenbescherming zijn door de speler zelf te voorzien.
6. Aanwezigheden
6a. Aanmelden voor wedstrijden.
Als lid van DGZ is het noodzakelijk dat je over een facebookprofiel beschikt. Via onze
Facebookgroep ‘DGZ Spelersgroep’ maken we elke week een evenement aan waar spelers
zich ‘Aanwezig’ of ‘Afwezig’ kunnen op aanduiden. Aanduiden voor de wedstrijd dient ten
laatste voor de donderdag 22.00h te gebeuren.

6b. Afwezig zonder verwittigen.
Indien je jezelf ‘Aanwezig’ hebt aangeduid gaan wij ervan uit dat u ook effectief aanwezig zal
zijn. Niet komen opdagen op de wedstrijd zonder vooraf te verwittigen met een
aanvaardbare reden (Overmacht, familiale omstandigheden etc…) wordt dan ook
gesanctioneerd met ofwel een kleine geldboete oftewel het starten als wisselspeler of een
selectie missen.
Redenen die leiden tot een sanctie zijn onder andere ‘vergeten’, ‘verslapen’, ‘geen tijd’, ‘er
is iets tussengekomen’. Het bestuur beslist steeds of er al dan niet een sanctie wordt
opgelegd
6c. Sancties
De geldboete die dient betaald te worden bij het niet komen opdagen terwijl de
desbetreffende speler op aanwezig stond bedraagt 20€.
Het niet betalen van deze boete leidt tot uitsluiting van alle volgende selecties tot de boete
betaald werd.
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7. Wedstrijd
7a. Aanvangsuur.
Elke wedstrijd zal een vooraf aangekondigd aanvangsuur kennen (Aftrap). Spelers worden
steeds 45 minuten voor de aftrap op het desbetreffende terrein verwacht en moeten zich
daar steeds aanmelden met identiteitskaart of rijbewijs bij de délégué.(Corina De Mulder)
Het vergeten van identiteitskaart of rijbewijs heeft als gevolg dat de club een boete van 2,5€
moet betalen aan het verbond. Deze boete wordt dan ook op de speler in kwestie verhaald.

7b. Wedstrijdverloop
indien u op tijd op de afgesproken locatie bent (45 min voor aftrap) heeft u ruim de tijd om
uzelf om te kleden en een dertigtal minuten op te warmen met trainingsballen van de
thuisploeg.
Een wedstrijd duurt 90 minuten en kent 2 speelhelften. (2x45minuten)
Tussen beide speelhelften worden 15 minuten rustpauze voorzien. Tijdens deze pauze is er
ook steeds plat water voorzien om uzelf te verfrissen.
Na het affluiten van de wedstrijd hebt u steeds de gelegenheid om te douchen en u terug om
te kleden.
7c. Gele & Rode kaarten
Spelers die door de scheidsrechter gesanctioneerd worden met gele of rode kaarten staan
zelf in voor de daar aan vasthangende geldboete die opgelegd werd door het LVL verbond,
indien ze deze kregen door een onaanvaardbare fout of protest.
1ste gele kaart = €2,5
2de gele kaart = € 4
3de gele kaart = €6
Elke volgende gele kaart = €6
De club komt enkel in deze kosten tussen als het om een professionele fout gaat.
Kaarten voor protest zijn onaanvaardbaar en worden steeds door de speler zelf
betaald.
Rode kaart: €6 + eventuele kosten voor het sportcomité.
Het niet betalen van deze boetes leidt automatisch tot uitsluiting van de eerstvolgende
selecties tot de boete betaald werd.
7d. Schoonmaken kleedkamers
Enkel op thuiswedstrijden dienen 2 spelers van onze eigen ploeg onze kleedkamers proper
achter te laten. (Vloer aftrekken) 1 speler staat in voor de kleedkamer van DGZ en een
andere speler staat in voor de kleedkamer van de bezoekers. Deze 2 spelers worden steeds
via een willekeurige naamloting van de aanwezige spelers in het evenement aangeduid. Op
donderdagavond worden de uitverkorenen vermeld in ‘de laatste briefing’. Dit is een
facebook post in onze groep waarin alle noodzakelijke informatie voor matchdag te vinden
zal zijn.
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8. Training
8a. Aanmelden voor training.
Via onze Facebookgroep ‘Fc DasGeneZever’ maken we elke week een evenement aan
waar spelers zich ‘Aanwezig’ of ‘Afwezig’ kunnen op aanduiden. Aanduiden voor de training
dient ten laatste voor de donderdag 12.00h te gebeuren. Niet verwittigen of je kat sturen is
sowieso de selectie voor de volgende speeldag missen.
8b. Aanvangsuur training.
Trainingen gaan steeds van start om 19.30h op het terrein. U dient dus al omstreeks 19.15h
in de kleedkamer te zijn. We ronden de training af rond 21.00h. Douchen is ook steeds
mogelijk. Trainingen gaan steeds door op ons thuisterrein gelegen op de Laaglandlaan 385 2170 Merksem.
8c. Schoonmaken kleedkamers
Na de training dient de gebruikte kleedkamer opnieuw proper achter gelaten te worden. Op
trainingsdag is er geen beurtrol maar telt wel de wet van de snelste.
Regel hier is: De laatste die uit de kleedkamer stapt zal verantwoordelijk zijn voor het
schoonmaken ervan.

9. Gedrag
9a. Materiaal
Het materiaal van de club dient steeds met respect behandeld te worden.
Wedstrijdballen en trainingsballen dienen steeds terug voltallig in het ballennet gestoken te
worden.
Shirts dienen na gebruik steeds BINNENSTEBUITEN in de daarvoor voorziene waszak
gestoken te worden.
Shorts moeten eveneens mee in de waszak.
Sokken NIET binnenstebuiten in de waszak steken. (Vuiligheid blijft anders in de sok
vastzitten)
Fluo hesjes moeten ook steeds in de waszak.
Wanneer tijdens trainingen ballen worden weggetrapt uit het veld dient de speler die de bal
wegtrapte deze ook zelf terug te gaan recupereren.
Tijdens een wedstrijd dienen wisselspelers de uitgaande ballen op te halen en terug
aan de zijlijn te leggen.
Drinkflessen na affluiten terug in de drinkbushouder plaatsen.
9b. Roken
Het hoeft uiteraard geen verdere uitleg dat roken onder welke vorm ook een nadelige
invloed heeft op het leveren van sportprestaties, zeker wat betreft uithoudingsporten.
Merkbare negatieve effecten zijn:
Kortademigheid
Prikkeling van de luchtwegen
Versnelling van de hartslag
Roken in de accommodaties (kleedkamers, gangen, kantine is wettelijk voor iedereen
verboden). Roken binnen de lijnen van het speelveld is eveneens verboden en geen
voorbeeld als goede sportman
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9c. Fairplay
Fairplay is een belangrijk aspect van voetbal.
Respect naar medespelers en tegenstander en zeker naar de scheidsrechter toe is een
absolute must. Protesteren tegen beslissingen van de arbitrage heeft weinig zin.
De scheidsrechter heeft altijd gelijk & vergeet nooit dat de scheidsrechter ook maar een
mens is.
9d. Selectie
Indien je uit de selectie valt wegens overbemanning, schorsing of blessures, wordt jullie
aanwezigheid op de wedstrijden enorm geapprecieerd als steun, zowel door spelers als het
bestuur. Dit is echter geen verplichting.
9e. Communicatie.
Tijdens de wedstrijden wordt er onder geen enkel beding ongenoegen geuit wat betreft
wissels of spelsystemen, zowel niet tegen de trainer, délégué als bestuur. Dit kan eventueel
wel na de wedstrijd of op training in een serene sfeer.
9f. Drugs
Het gebruik van drugs kan directe en indirecte gevolgen hebben voor uw lichamelijke en
geestelijke gezondheid. Wij raden het gebruik van drugs ten strengste af!
9g. Alcohol
Drink steeds met maten en hou het verantwoord. Spelers die in een selectie voor een
wedstrijd zitten worden verzocht geen alcohol te nuttigen voor en tijdens de wedstrijd. Dit om
blessureleed te vermijden. Alcohol mee op het speelveld nemen is verboden!
9h. Racisme
Voor ons is iedereen gelijk, van waar hij/zij ook komt. We zullen dus niet dulden dat mensen
worden beledigd of uitgesloten omwille van hun afkomst. De consequentie voor zuiver
racisme is dan ook directe ontbinding van uw lidmaatschap.
9i. Pesten
Wij geven pesters de rode kaart! Voor pesten is geen plaats in onze vereniging wij komen
allemaal uit liefde voor de sport voetbal spelen en staan erop dat iedereen ervan kan
genieten zonder dat hem/haar het leven wordt zuur gemaakt.
9j. Agressie
Winnen is altijd leuk maar verliezen hoort ook bij het voetbal.
Tegen je verlies kunnen is dus een must en steeds onthouden dat we er allemaal zijn
om ons te amuseren. Bewaar steeds de kalmte en ga op een rustige manier in dialoog bij
een meningsverschil of discussie. Agressie tegenover scheidsrechter, bestuur, medespelers,
tegenstanders, supporters is uit den boze.

Huishoudelijk Reglement Fc DasGeneZever 6/9

Huishoudelijk Reglement Fc DasGeneZever

10. Online Profiel
10a. Portretrechten
Tijdens wedstrijden, trainingen & evenementen worden er occasioneel foto’s genomen en
video opnames gemaakt. Door aan te sluiten bij de club gaat u automatisch akkoord dat wij
deze foto’s en video’s waarop u mogelijk vertoond wordt te gebruiken op onze website
(www.fc-dasgenezever.be) en op sociale media.
Elke speler heeft ook een eigen spelersprofiel op onze website (www.fc-dasgenezever.be)
met een foto van de speler zelf. In dit profiel staan bepaalde gegevens openbaar zichtbaar
zoals naam & voornaam, geboortedatum, lengte, gewicht. Door aan te sluiten bij DGZ gaat u
ook automatisch akkoord dat deze gegevens en uw foto openbaar gebruikt worden op onze
website.
10b. Statistieken
Op onze website (www.fc-dasgenezever.be) worden elke speler zijn individuele statistieken
bijgehouden. Wijzigingen in deze statistieken zijn steeds mogelijk. De correctheid ervan is
nooit gegarandeerd.

11. Het bestuur
11a. Organisatie
Het bestuur bestaat momenteel uit een:
• Voorzitter - Michael Verbeeck
• Secretaris – Gunther Renne
• Penningmeester - Corina De Mulder
Deze hebben het volledige beslissingsrecht inzake aanwervingen van spelers en trainers.
Alsook over festiviteiten en evenementen. Zij staan wel open voor aanbevelingen en/of
suggesties.
12. Lidmaatschap ontbinden
12a. Hoe?
Uw lidmaatschap loopt normaliter gedurende 1 seizoen. Wilt u echter de club verlaten voor
deze termijn verstreken is, dan volstaat het om het bestuur schriftelijk(= ook via mail) op de
hoogte te brengen van de ontbinding van uw lidmaatschap.
12b. Terugbetalingen
Onze club betaalt nooit lidgelden volledig of gedeeltelijk terug. Betaalde lidgelden zijn
reeds benut voor verbond & verzekering en zijn dus niet terugbetaalbaar.
12c. Opheffing lidmaatschap
Het bestuur kan steeds beslissen uw lidmaatschap te ontbinden omwille van uiteenlopende
redenen waardoor uw lidmaatschap niet binnen de visie van de club past of wanneer uw
lidmaatschap niet langer houdbaar is om de orde te bewaren.
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13. Medisch verantwoord sporten
a. Basis
We verwachten van iedereen:
Het naleven van geschreven en ongeschreven regels die bij een sport horen
Rekening houden met je eigen persoonsgebonden risico's.
Steeds omgevingsgebonden risico’s in acht nemen. (Veld, weer/milieu, materiaal)
b. Veiligheidsmaatregelen
Als voetballen je lust en je leven is, dan is het zuur om geblesseerd aan de kant te staan.
Vaak hoor je dat blessures bij een contactsport zoals voetbal horen. Daar zit een kern van
waarheid in, maar toch kan veel blessureleed worden voorkomen. Met een goede warmingup bijvoorbeeld of door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te treffen, zoals het dragen van
sch(b)eenbeschermers. Ook onze club wenst hier een steentje toe bij te dragen door aan
blessurepreventie te doen.
Zorg voor een goede uitrusting (sportschoenen, sportkleding, beschermende materialen en
sportmaterialen). Zorg voor een goede training.
(Warming-up/cooling- down, belasting/belastbaarheid en techniek). Zorg voor juist gedrag
(Fair Play en gezonde levensstijl).

c. EHBO-verantwoordelijke
De EHBO-verantwoordelijke zal steeds aanwezig zijn tijdens wedstrijden om de eerste
zorgen toe te dienen bij eventuele sportongevallen. Dit seizoen 2019-2020 is de EHBO
Verantwoordelijke Sandy Van Bergen.
d. EHBO Koffer
Tijdens wedstrijden en trainingen is er ook steeds een EHBO-koffer ter beschikking met
allerlei materialen en hulpmiddelen om verwondingen te verzorgen.
e. Hygiëne
Een douche nemen na het sporten. Bezwete kledij vormt een ideale voedingsbodem voor
allerlei micro-organismen.
Een goede huidverzorging.
Bij het sporten kan je gemakkelijk kleine huidverwondingen oplopen. Daarom dien je de
gewoonte aan te nemen om elke huidverwonding, hoe klein ook, te verzorgen. Een goede
huidverzorging is dus beslist geen luxe en verkleint bovendien de kans op infecties.
f. Voeding
Een evenwichtige voeding hoort bij een sportieve leefwijze. Een juiste keuze van
voedingsproducten, de hoeveelheid en het juist tijdstip kunnen een belangrijke invloed
hebben op het prestatievermogen. Eet ruim voor de wedstrijd of een training, een volle maag
beïnvloedt de inspanning negatief.
Drink voldoende, sportinspanningen vragen een grotere vochtbehoefte dan de aanbevolen
1.5 liter die we in normale omstandigheden zouden moeten drinken. Wij bieden vanaf dit
seizoen iedere speler een gratis stuk fruit aan tijdens onze wedstrijden. Alsook drinkwater is
gratis als je bij ons speelt.
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14. Privacy
Fc DasGeneZever hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je
persoonsgegevens.
In de privacyverklaring die je kan nalezen op onze website willen we heldere en
transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er
alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens.
Fc DasGeneZever houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
• verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking
van je persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je
hierop willen attent maken en deze willen respecteren.
Als club zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na
het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactpagina op de website www.fcdasgenezever.be of via e-mail: info@fcdasgenezever.be
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