
Reglement afgevaardigden 

Thuiswedstrijden :  

-       scheidsrechter begeleiden 

-       geel (als verzorger) of witte (als ploegafgevaardigde) armband dragen 

Uitwedstrijden : 

-       bijstaan van uw ploeg  

-       rood-geel-zwarte armband 

Algemeen 

  

1) De ploegafgevaardigde kijkt voor de aanvang van het voetbalseizoen 2015-2016 na of hun 

jeugdspelers  beschikken over een geldig identiteitsbewijs. Het is de ploegafgevaardigde totaal 

verboden voor en tijdens de thuis- en uitwedstrijden zich te bevinden in een staat van dronkenschap. 

Iedere overtreding hierop zal leiden tot onmiddellijke uitsluiting uit de club. 

 

2) De ploegafgevaardigde moet lid zijn van de club en aangesloten zijn bij de KBVB. Het secretariaat 

zorgt voor de administratieve afhandeling van de aansluiting en van zodra zij te kennen geeft dat alles 

in orde is kan de afgevaardigde in dienst treden. 

 

 

3) De ploegafgevaardigden dienen zich steeds voorbeeldig te gedragen bij de competitie en 

vriendschappelijke wedstrijden zowel ten opzichte van hun jeugdspelers, de tegenstrever, de 

scheidsrechter, zijn eventuele lijnrechters en ten opzichte van de ouders en alle andere supporters. Zij 

dienen zich in het bijzonder te onthouden van iedere kritiek door woorden, geschriften of gebaren ten 

opzichte van de eigen jeugdspelers, jeugdspelers van de tegenpartij, eigen jeugdtrainers, jeugdtrainers 

van de tegenpartij, afgevaardigde van de tegenpartij en het publiek. 

Zij zullen zich onthouden van iedere opmerking en/of kritiek, noch door woorden, noch door 

geschriften of noch door gebaren ten aanzien van de scheidsrechter en zijn eventuele lijnrechters. Als 

club willen we boetes tot een minimum beperken, zodoende geen onnodige kosten te maken.  Als een 

afgevaardigde herhaaldelijk in overtreding gaat kan het leiden tot aanstelling van een andere 

verantwoordelijke.  In het bijzijn van jeugdspelers wordt er niet gerookt. 

 

4) De ploegafgevaardigde is afgevaardigde van een jeugdelftal en mag zich niet mengen in al de 

aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de jeugdtrainer, de jeugdcoördinator of het 

jeugdbestuur vallen. 

 

 

5) De ploegafgevaardigde staat in voor de eerste hulp bij ongevallen.  



6)  Op disciplinair vlak vallen de ploegafgevaardigden onder de bevoegdheid van het jeugdbestuur. De 

afgevaardigde zal steeds gehoord worden door de ethische cel die op hun beurt dit zal voorleggen aan het 

jeugdbestuur indien nodig. 

7) Indien iets doorgaat binnen de club die niet van sportieve aard is, zal de ploegafgevaardigde instaan 

voor het verdelen en verzamelen van geld, kaarten, ed.  Hij/zij is een tussenpersoon tussen de ouders 

en de club.  Bij evenementen die voor onze club georganiseerd worden, mag hij een ploeg 

samenstellen die eventueel kan helpen bij een evenement.  Het is fijn als iedere ploeg enkele mensen 

kan mobiliseren om iets te doen voor de club. 

Tot U12 is het toegelaten om vrouwelijke afgevaardigden te hebben, vanaf U13 worden alleen mannelijke 

afgevaardigden ingeschakeld omwille van lichamelijke en emotionele veranderingen van de kinderen. 

De jeugdafgevaardigden hebben de minimum leeftijd van 18 jaar. 

Bijkomend kunnen onze afgevaardigden indien ze dit wensen, genieten van een opleiding EHBO.   

De Jeugdafgevaardigden zijn, net als de spelers en de trainer, het visitekaartje van de club. 

In naam van SV Wevelgem City, willen we jullie van harte bedanken voor jullie ondersteuning van 

onze ploegen!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thuiswedstrijden 

VOOR DE WEDSTRIJD 

1) De ploegafgevaardigden zijn verantwoordelijk voor het ophalen van de spelersuitrusting. Indien 

nodig zullen ze samen met de trainer of een sympathisant de doelen plaatsen of hoekschopvlaggen 

plaatsen en deze na de wedstrijd op de juiste plaats terugplaatsen. 

 

2) De ploegafgevaardigde dient de scheidsrechters en/of zijn lijnrechters :  

- te begeleiden naar de kleedkamer en hen voor de wedstrijd een drankconsumptie aanbieden.  

- eventueel te begeleiden bij de terreincontrole. 

- de wedstrijdbal te bezorgen  

- voor de wedstrijd hun of zijn vergoeding te vereffenen. (dit gebeurt door het bedrag te controleren 

die opgegeven is op de wedstrijdbladen via de KBVB) Het geld kan gevraagd worden aan een 

verantwoordelijke van de kantine.  Wanneer het geld overhandigd is, wordt dit afgetekend op het 

blad die in het sportcafé ligt. 

 

3) Indien kort voor de wedstrijd (20 min) de scheidsrechter niet aanwezig is, zal de 

ploegafgevaardigde hem/zij proberen op te bellen.  Indien geen contact, bevindt zich een lijst in het 

sportcafé van scheidsrechters.  Die worden opgebeld tot er een scheidsrechter beschikbaar is.  

Indien nog geen scheidsrechter, wordt er gevraagd aan de tegenstander om de wedstrijd te leiden.  

Als de tegenstander weigert is het aan de thuispartij om iemand aan te duiden.   

4) De ploegafgevaardigde zal eveneens de jeugdtrainer, afgevaardigde en spelers van de tegenpartij 

begeleiden naar de kleedkamer en hun het speelterrein aanwijzen. Ook het nodige water aan de 

tegenpartij en eigen jeugdspelers bezorgen. (bevindt zich in het sportcafé) 

5) De ploegafgevaardigde zal de spelerslijst ontvangen van de trainer. 

 

6) De ploegafgevaardigde zal de spelersuitrusting uitdelen aan de jeugdspelers. 

 

7) De ploegafgevaardigde zal het wedstrijdblad digitaal invullen. In overleg met de jeugdtrainer kan 

hij ook het wedstrijdblad vooraf thuis invullen, maar zal die nog niet versturen. (eventueel zieken of 

afwezigen 

 

8) De ploegafgevaardigde zal het wedstrijdblad afprinten en een exemplaar bezorgen aan de 

jeugdtrainer, en indien gewenst aan scheidsrechter en tegenpartij.  

 

9) De ploegafgevaardigde zal zijn waterzak klaarmaken om mee te nemen op het terrein. 

 

10) De ploegafgevaardigde zal aanwezig zijn bij de controle van de jeugdspelers en eventueel afroepen 

van de namen. Verplicht vanaf U14.  Alle identiteitskaarten van de eigen jeugdspelers en deze van de 

tegenpartij blijven bij de scheidsrechter (in het sportcafé) tot na de wedstrijd en tot na de afsluiting van 

het scheidsrechtersblad op de computer. 

 



11) De ploegafgevaardigde zal bij de thuiswedstrijden een witte armband dragen en er tevens op 

toezien dat iedere persoon die zich in de neutrale zone bevindt een armband draagt. 

 

TIJDENS DE WEDSTRIJD : 

1) De ploegafgevaardigde moet instaan voor de veiligheid en ordehandhaving bij de thuiswedstrijden en 

zal er voor zorgen, onmiddellijk en zonder protest, gevolg te geven aan de richtlijnen van de 

scheidsrechter en zijn eventuele lijnrechters. Jeugdspelers van zijn elftal die uitgesloten worden zal hij 

erop attent maken dat zij het terrein onmiddellijk dienen te verlaten en zich onmiddellijk naar de 

kleedkamer moeten begeven. 

2) Hij zal reserve wedstrijdballen klaar houden, bijhouden en verzamelen. 

 

3) Hij zal verzorgingsacties uitvoeren op het terrein nadat hij hiertoe de toestemming heeft gekregen 

van de scheidsrechter. 

4) Indien nodig zal hij de scheids- en lijnrechters beschermen tegen iedereen op of rond het speelterrein. 

5) Op vraag van de jeugdtrainer zal de ploegafgevaardigde ook het scoreverloop bijhouden, de namen 

van de spelers die gescoord hebben en tevens de vervangingen van de eigen spelers en de tijdstippen 

waarop deze gebeuren noteren. 

TIJDENS DE RUST 

1) De ploegafgevaardigde zal er tijdens de rust voor zorgen dat de scheidsrechter en eventueel 

lijnrechters een consumptie ontvangen.  Dit gebeurt ofwel in de kleedkamer of in het sportcafé. 

 

2) De ploegafgevaardigde zal de scheidsrechter bijstaan indien hij zich begeeft naar het sportcafé en 

zich niet begeven naar de kantine. 

 

 

NA DE WEDSTRIJD 

1) De ploegafgevaardigde zal er na de competitie- en of vriendschappelijke thuiswedstrijden hun 

jeugdspelers maar ook de jeugdspelers van de tegenstrever op attent maken bij slechte 

weersomstandigheden dat er mogelijkheid is tot het reinigen van de voetbalschoenen door middel van 

de borstels en aan de wasbakken, zodoende de kleedkamers proper te kunnen houden. 

2) De ploegafgevaardigde moet er ook voor zorgen dat de ouders of grootouders van de jeugdspelers 

van beide elftallen voor aanvang en na de competitie- en of vriendschappelijke thuiswedstrijden de 

kleedkamers of de neutrale zone niet betreden. Enkel bij de jongste categorieën en in samenspraak met 

de jeugdtrainer mogen er enkele ouders helpen. 

3) De scheidsrechter begeleiden naar de kleedkamer. 



4) De ploegafgevaardigde zal instaan voor een nauwkeurige en tijdige invulling van het 

scheidsrechtersblad en zorgen dat alles reglementair op de computer wordt afgesloten. De 

scheidsrechtersbladen worden afgeprint en zullen na de wedstrijd door de ploegafgevaardigde 

overhandigd worden in het sportcafé (aan Stefaan of Jens Delefortrie) of gedeponeerd worden in de bus 

van het secretariaat of op het jeugdsecretariaat gedeponeerd worden. 

  

5) Scheidsrechter en bezoekende afgevaardigde en jeugdtrainers zal hij na de wedstrijd uitnodigen voor 

de wedstrijdreceptie aangeboden door de club. Dit gaat door in het sportcafé. De afgevaardigde blijft bij 

de scheidsrechter tot zijn vertrek. 

6) De ploegafgevaardigde zal er voor zorgen dat na afloop van de wedstrijden het aantal truitjes en 

broeken worden geteld. In samenspraak met de jeugdtrainer zal hij onmiddellijk na de thuiswedstrijd de 

spelersuitrusting deponeren in het washok van de club. 

7) De ploegafgevaardigde zal het thuiselftal en de tegenstander drank en versnapering aanbieden in de 

kantine.  Die kan opgehaald worden in het sportcafé.  Dit mag ook gebeuren door de kapitein van de 

thuisploeg. 

8) Hij zal de kleedkamer controleren en nagaan of er geen voorwerpen of kledingstukken van de 

jeugdspelers zijn blijven liggen. 

9) De ploegafgevaardigde zorgt ervoor dat de kleedkamers in ordentelijke staat worden achtergelaten. In 

samenspraak met zijn jeugdtrainer zorgt hij ervoor dat de spelers van hun elftal op een goed tempo de 

kleedkamers kunnen verlaten.  Zodoende eventueel wedstrijden later geprogrammeerd, op tijd te kunnen 

vrijgeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uitwedstrijden 

VOOR HET VERTREK 

1) De ploegafgevaardigde zal nagaan dat er niet teveel personen plaatsnemen in de auto’s van de ouders 

grootouders en jeugdtrainers. 

 

2) De ploegafgevaardigde is verantwoordelijk voor het ophalen van de spelersuitrusting. 

 

3) De ploegafgevaardigde zal voor het vertrek controleren of alle geselecteerde jeugdspelers aanwezig 

zijn en zal hen vragen of zij hun identiteitsbewijs bij zich hebben. Indien een jeugdspeler zijn 

identiteitsbewijs niet bij zich heeft zal de ploegafgevaardigde dit onmiddellijk melden aan de 

jeugdtrainer. 

 

4) De ploegafgevaardigde zal nakijken of iedereen plaats zal hebben in één van de autovoertuigen. 

 

 

5) Alle materiaal (spelersuitrusting, oefenballen en waterzak) moeten in de kofferruimte gedeponeerd 

worden.  

VOOR DE WEDSTRIJD 

1) De ploegafgevaardigde zal zich aanmelden bij een verantwoordelijke van de thuisploeg. 

 

2) De ploegafgevaardigde zal de spelerslijst ontvangen van de jeugdtrainer. 

 

3) Hij zal de identiteitskaarten van de spelers ophalen en ordenen volgens de spelerslijst. 

 

4) Hij zal de spelersuitrusting uitdelen (eventueel doet jeugdtrainer dit). 

 

5) Hij zal het wedstrijdblad helpen invullen op de computer. 

 

6) Hij zal de identiteitskaarten van de spelers bij het wedstrijdblad leggen. 

 

7) Hij zal de waterzak klaarleggen 

 

8) Hij zal bij de controle van de jeugdspelers door scheidsrechter en de afgevaardigde van de thuisploeg 

aanwezig zijn en zal eventueel de namen afroepen. (verplicht vanaf U14) 

 

9) De ploegafgevaardigde zal ervoor zorgen dat de identiteitskaarten bij de scheidsrechter blijven tot na 

de wedstrijd en zal zorgen voor de afsluiting van het scheidsrechtersblad op de computer samen met 

scheidsrechter en de afgevaardigde van de thuisploeg. 

 

 

 



TIJDENS DE WEDSTRIJD 

1) Hij zal verzorgingsacties uitvoeren op het terrein nadat hij hiertoe de toestemming heeft gekregen van 

de scheidsrechter 

2) De ploegafgevaardigde zal ook het scoreverloop bijhouden en de namen van de spelers die scoorden, de 

vervanging en de tijdstippen waarop deze gebeuren noteren. 

NA DE WEDSTRIJD 

1) De ploegafgevaardigde zorgt ervoor dat na afloop van de wedstrijden het aantal truitjes en broeken 

worden geteld en compleet blijven. In samenspraak met de jeugdtrainer zullen zij onmiddellijk na 

aankomst van de wedstrijd op verplaatsing de spelersuitrusting deponeren in het washok van de club. 

2) De ploegafgevaardigde staat in voor een nauwkeurige en tijdige afsluiting van het scheidsrechtersblad. 

De scheidsrechtersbladen zullen na aankomst op de club van een uitwedstrijd door de ploegafgevaardigde 

overhandigd worden op het secretariaat of bij afwezigheid in de bus van het jeugdsecretariaat. 

Ingeval er zich omstandigheden voordoen waardoor de ploegafgevaardigde twijfelt of hij het 

scheidsrechtersblad mag laten afsluiten dan zal hij onmiddellijk contact opnemen met de jeugdcoördinator 

van zijn categorie. 

De ploegafgevaardigde zorgt ervoor dat de kleedkamers in ordentelijke staat worden achtergelaten. 

Als de ploegafgevaardigde iets opmerkt die niet van sportieve aard is, de jeugdtrainer en de ethische cel op 

de hoogte brengen.  De club wil zo conflicten die ontstaan niet laten uitlopen tot eindeloze discussies. 

Indien ouders zich niet houden aan de regels van de club, zullen die ook aangesproken worden.  

De ploegafgevaardigde waakt erover dat onze spelers zich voor, tijdens en na de wedstrijden voornaam en 

sportief gedragen tegenover iedereen. Er dient zorg gedragen te worden voor de infrastructuur en de 

uitrusting, zowel bij thuis- als uitwedstrijden. 

Verzamel de eventueel waardevolle voorwerpen van de spelers en berg ze veilig weg.  Sluit de 

kleedkamers van de scheidsrechter 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 



ONGEVAL 

 

Ongevalsaangifte SV Wevelgem City – KBVB 

Wat moet je doen bij een ongeval op wedstrijd of training ? 

 

 De speler vraagt aan de trainer of afgevaardigde een ongevalsaangifteformulier. 

 

 Het clubblad vult de trainer of afgevaardigde in en deponeert dit in de witte brievenbus (bureel op 

poten) 

 

 Met de aangifte gaat de speler zo snel mogelijk naar de dokter, clubdokter is Josson in de Lauwestraat 

Wevelgem, of naar dokter eigen keuze. 

 

 Na het onderzoek vult de dokter het medisch getuigschrift in, zo gedetailleerd mogelijk . Let op dat 

duidelijk ingevuld staat of er kinesitherapie, foto’s of onderzoek door specialist noodzakelijk is bij niet 

vermelding zal er geen tussenkomst zijn. 

 

 Aan het medisch dossier hangt hij met een paperclip (niet opkleven) een recent en leesbaar klevertje 

van het ziekenfonds. 

 

 Het ingevuld medisch getuigschrift brengt de speler ZO SNEL MOGELIJK naar het secretariaat of bij 

afwezigheid in de witte brievenbus. Dit moet binnen de 5 dagen na het ongeval want anders zijn er maar 

enkele dagen om het dossier in orde te maken. 

 

 Wanneer het dossier is ingediend mag je NIET trainen of deelnemen aan een wedstrijd gedurende 3 

weken, dit is wet van de KBVB. 

 

Wat te doen met kosten: speler betaalt alle dokterskosten zelf, verwittig het ziekenfonds dat het voor een 

verzekering is zodat ze een briefje geven voor de verrekening. Ziekenhuisfacturen steeds het ORIGINELE 

bezorgen, apotheekkosten briefje vragen met STEMPEL. 

Wanneer speler herstelt is vult de behandelende dokter het ORIGINELE attest van genezing in, die toegestuurd 

zal zijn na indienen van het dossier. Dit bezorgt de speler terug in het secretariaat en vanaf DAN PAS mag hij/zij 

de trainingen/wedstrijden hervatten. 

Wanneer de speler alle kosten betaald heeft, brengt hij/zij alle bewijzen naar het secretariaat die dit zal 

overmaken voor de tussenkomst.  Hou er rekening mee dat de KBVB ongeveer 10 euro dossierkosten aanrekent. 

Wanneer het secretariaat op de hoogte gebracht wordt van het bedrag zal ze dit dan overschrijven op jullie 

rekening. 

Indien vragen  contacteren via mail secretariaat@svwevelgemcity.be  


