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1. VOORSTELLING BESTUUR

			
			Peter Hollevoet
			p.hollevoet@gmail.com
			0476 245 213
				

Ronald Sterckx
ronald.sterckx@gmail.com
0473 136 498

2. Website : http://www.zaalvoetbalhuldenberg.be
https://www.facebook.com/zaalvoetbalHuldenberg

3. Lijst van de verantwoordelijke persoon per ploeg
All4One
		
`
Amigo’s
		

Joika Keyaerts		
joikakeyaerts@hotmail.com

0493 850 942

Steven Vanderlinden
stevenvanderlinden88@gmail.com

0472 370 791

Befke
		

Wesley Vanderheyden
wesley-5@hotmail.com

0497 850 521

El Spado
		

Pieter De Keyser 		
pieter_dek@hotmail.com

0475 777 329

FC Achtertuin
		

Bo Vangeijs		
bovangeijs@icloud.com

0472 390 179

Heaven Stones
		

Ronald Sterckx		
ronald.sterckx@gmail.com

0473 136 498

No Name Yet
		

Ronald Sterckx		
ronald.sterckx@gmail.com

0473 136 498

Peper Off Side
		

Manu Dickmans
manu47@hotmail.com

0494 946 540

ZVO Team
		

Eric Vanbelle		
sips.vanbelle@skynet.be

0477 627 551
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4. OVERZICHT MATCHEN
Voor een overzicht van al de matchen kan je volgende link gebruiken :

http://www.zaalvoetbalhuldenberg.be

5. PROCEDURE & CHECKLIST VOOR DE LAATSTE PLOEG
Indien je de laatste match van de avond speelt, gelieve dan volgende zaken te doen :
•
•
		

Goalen opruimen in de juiste richting ! (poten naar de muur)
Alle afval in alle kleedkamers en van de zaal in de vuilnisbakken gooien.
Indien het er niet meer bij kan, mag je het ernaast plaatsen.

•

Lichten van de zaal doven

•

Deuren sluiten

--> Dit is de verantwoordelijkheid van de thuisploeg !
--> Eventuele boetes van de gemeente zullen aan de thuisploeg worden
aangerekend !

6. AANGIFTE ONGEVAL
Indien er een ongeval gebeurt, moet dit worden aangegeven via het aangifteformulier. 1 blad moet ingevuld worden door een arts, het andere blad moet je zelf
vervolledigen.
Het aangifteformulier kan je achteraan deze infogids vinden !
Vooringevulde aangifteformulieren kan je ook in de cafetaria van De Kronkel vinden!
Vervolgens moeten beide bladen doorgestuurd worden binnen de 8 dagen naar :
		

Sporta-federatie vzw

		

Boogaardstraat 22 b50 – 2600 Berchem

		

Tel. : 03/286.58.15 – Fax.: 03/286.58.09

		

verzekeringen@sporta.be – www.sporta.be

Volgende gegevens zijn belangrijk : Polisnummer leden aanvinken
							Clubnaam : VB
							Clubnummer : 039
Sporttak : zaalvoetbal
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7. REGLEMENT ZAALVOETBAL
7.1

Inschrijvingsgeld moet betaald worden voor de start van de competitie.
Op de vergadering van 30 Juni 2017 werd besproken, gestemd en
goedgekeurd dat elke ploeg een forfaitbedrag van 50€ betaalt bovenop het
inschrijvingsgeld. Dit bedrag zal dienen als reserve om eventuele boetes mee
te betalen. In geval van bv. een niet verwittigde forfait zal er 10 € afgetrokken
worden van deze waarborg en toegediend worden aan de gedupeerde
tegenpartij. Het bestuur zal deze reserves beheren en op het einde van het
seizoen zal de afrekening gemaakt worden.
Inschrijvingsgeld: 350€ + 50€ Forfaitreserve = 400 € / ploeg / jaar
Rekeningnr. : BE97 7340 0653 2149 met vermelding van de naam van de ploeg.
Hierin is begrepen: huur van de kronkel,organisatie, forfait-reserve & verzekering.
De Sporta-verzekeringspolis is aanzienlijk uitgebreid. Als een lid in zijn of haar
vrije tijd een zogeheten gezondheidssport uitoefent, zal hij/zij daar voortaan
voor verzekerd zijn. Met gezondheidssporten bedoelen we wandelen, fietsen,
zwemmen, joggen, rolschaatsen, fitnessen en/of yoga doen buiten clubverband.
Elk verzekerd lid van de Vereniging Zaalvoetbal Huldenberg zal hiervan kunnen
genieten 24u/24, 7 dagen op 7.

7.2

De beslissingen worden genomen door het bestuur. Zij kunnen een algemene
vergadering organiseren om dit gezamenlijk te doen. Ploegen die afwezig zijn
op de vergadering zullen zich neerleggen bij de genomen beslissingen.

7.3

De match start op het uur, duurt 2x25 minuten, met een pauze van 5 minuten.
Gelieve jullie aan deze regeling te houden. Ook al begint de match later, er 		
moet gestopt worden 5 minuten voor het uur. Zo wordt de uurregeling van 		
de volgende match niet in gevaar gebracht. In geval van overmacht wordt de
match ingekort en moet er toch gestopt worden 5 minuten voor het uur.
Indien de match 10 minuten na het uur nog niet is begonnen worden er forfaitcijfers aangerekend en kan de match eventueel vriendschappelijk gespeeld
worden.

7.4

De vereniging kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen,
evenals schade aangericht aan de zaal of zijn toebehoren na de match.
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7.5

Kinderen of andere personen mogen zich niet begeven in de bergingen achter
de goal.

7.6

Iedere ploeg dient een lijst op te geven met de namen van maximum 17
spelers. Iedere speler mag spelen in elke ploeg, maar per ploeg mogen er maar 3
personen overeenkomen met een andere ploeg. Dit om de ploeggeest van de
ploeg te garanderen. De lijst mag aangevuld worden tot eind september.
Daarna zijn wijzigingen niet meer toegestaan. Alleen van 15 december tot
15 januari kan men aanpassingen invoeren. Alle wijzigingen moeten 		
doorgegeven worden aan het bestuur alvorens een nieuwe speler mag 		
meespelen in de competitie.

7.7

In verband met het strakke wedstrijdschema wordt er geen uitstel van de
geplande wedstrijden verleend, noch verwisseling van de geplande wedstrijden
toegestaan, tenzij bij overmacht, ter beoordeling van het bestuur.
Bij het niet spelen van een match zijn de forfait-cijfers steeds van toepassing.
Het is niet toegestaan een match uit te stellen. (Indien de ploegen deze match
zelf organiseren en op een ander tijdstip spelen, mogen de scores wel worden
doorgegeven en zal de forfait-score veranderd worden naar deze score).
Overige aanpassingen aan de kalender zijn enkel toegestaan door manifestaties
bekend gemaakt door de gemeente.
Indien men het bestuur EN de tegenploeg (gegevens van de verantwoordelijke
zijn te vinden vooraan in deze infogids, hoofdstuk 3) niet tijdig verwittigt zal er
10€ worden afgetrokken van de betaalde waarborg en aan de waarborg van de
tegenploeg toegedient worden.
De afrekening hiervan zal steeds op het einde van het seizoen gebeuren.
Ten laatste de donderdag voor 22u die voorafgaat aan de te spelen match
moet het bestuur EN de tegenploeg verwittigt worden.
Bij 5 maal forfait wordt de ploeg het volgend seizoen uitgesloten!
Indien een ploeg geen 5 spelers heeft, maar wel kan zorgen voor een vrienden
match met andere spelers, zal geen boete aangerekend worden.
Deze nieuwe regeling werd besproken en goedgekeurd op de vergadering 30
juni 2017 en is terug te vinden in hoofdstuk 7.1 van deze infogids.

7.8

Indien er onregelmatigheden worden vastgesteld, dienen deze bij het bestuur
gemeld te worden. Zij zullen de nodige maatregelen treffen om alles op een
vriendschappelijke manier op te lossen. Ernstige incidenten zullen steeds
opgelost worden met een speciale vergadering, ter beoordeling van het
bestuur.
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7.9

Na de match moeten de standen worden doorgegeven aan
Ronald (0473/136.498).
De punten zijn als volgt : bij winst 2 punten, bij gelijke score 1 punt en bij
verlies 0 punten.
Bij gelijke punten wordt rekening gehouden met de onderlinge duels.
Hierna met het netto doelpuntensaldo (= verschil gemaakte doelpunten en
tegendoelpunten).
Indien hier nog een gelijke stand is, wordt er rekening gehouden met de
gemaakte doelpunten.

7.10 De ploegen worden vriendelijk verzocht hun spelers aan te manen om
nuchter aan de match deel te nemen. Bij het aantreden van spelers onder 		
invloed, zal de verantwoordelijkheid gelegd worden bij de ploeg. De tegenpartij kan de forfait-cijfers opeisen als de match hinder ondervindt van
dergelijke toestanden. Ook de toeschouwers wordt gevraagd zich respectvol
te gedragen ten opzichte van de spelers.
7.11 Op een vergadering van de deelnemende ploegen kunnen maatregelen
getroffen worden tegen een ploeg of individuele spelers. Bij herhaaldelijke
incidenten tijdens het seizoen kan dit leiden van sancties tot uitsluiting.
7.12

Een spelerswissel moet aan het scorebord gebeuren, in het midden van het
veld.

7.13 Er kan beroep gedaan worden op scheidsrechter op aanvraag aan het bestuur.
De vraag moet minstens 2 weken voor de match gebeuren.
7.14 Indien de leden van het bestuur aanwezig zijn, kunnen zij bij betwistbare
fouten een oordeel vellen. Zij beroepen zich hiervoor op het scheidsrechters
reglement, dat jullie in hoofdstuk 8 vinden. Op deze wordt dan ook geen
tegenspraak geduld!
7.15 Uit een intrap kan niet rechtstreeks gescoord worden.
7.16 Een speler mag niets dragen dat gevaarlijk is voor hem of een andere speler
(dit geldt ook voor alle sieraden).
7.17 Scores en klachten in verband met de matchen moeten uiterlijk voor dinsdag
die volgt op de zaterdag van de match, doorgegeven worden. Klachten nadien
zijn niet geldig.
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7.18 Indien de bal over de zijlijn is gegaan, moet de bal met de voet ingebracht
worden vanop de zijlijn.
7.19 Bij een vrijschop of inbreng vanop de zijlijn moeten alle tegenstrevers op ten
minste 3 meter van de bal verwijderd blijven tot op het ogenblik dat deze
terug in het spel is.
7.20 Indien de verdedigende ploeg een fout maakt in hun strafschopgebied,
wordt deze bestraft met een strafschop.
Deze wordt genomen op de 6-meterlijn voor het doel.
7.21 De tegenspeler aanvallen langs achter, evenals lichamelijk contact zijn verboden.
Het hakje mag indien er geen sprake is van gevaarlijk spel.

8. REGLEMENT DOELMAN
8.1

De doelman mag gewisseld worden tijdens de pauze of bij eventuele kwetsuur.

8.2

Een terugspeelbal naar de doelman is steeds toegelaten, maar hij mag maar
éénmalig door deze gestopt worden met de handen. Daarna moet de bal de
middenlijn overschrijden of een tegenspeler raken. Indien dit niet gebeurt,
krijgt de andere ploeg een indirecte vrijschop vanaf de 6-meterlijn zo dicht
mogelijk bij de plaats van de overtreding.
Een rechtstreekse goal, gemaakt door een uitgooiende doelman, is niet geldig.

8.3

Bij een doelpunt wordt de bal vanuit het middelpunt van de zaal terug in het
spel gebracht.

8.4

Hands van de doelman, buiten de carré, wordt als een fout bestraft.
Bij te veel misbruik zal dit punt herzien worden.

8.5

Indien de bal over de doellijn is gegaan in het voordeel van de verdediging,
brengt de doelverdediger de bal in het spel met een doeltrap vanuit het
doelgebied of met een uitworp.

8.6

Indien de doelverdediger de bal opvangt met de handen, mag de
doelverdediger de bal weer in het spel brengen met een worp of de bal vanop
de grond uitspelen (niet uittrappen).
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9. REGLEMENT SCHEIDSRECHTER
9.1

De scheidsrechter heeft de onbeperkte bevoegdheid het spel te onderbreken
of definitief te staken, zo hij dit nodig acht wegens interne of externe factoren,
het gedrag van de toeschouwers of gelijk welke reden.

9.2
			

Hij moet het spel onmiddellijk onderbreken indien een speler ernstig gekwetst
is. Indien het een lichte kwetsuur betreft, zal hij het spel op het einde van de
aan gang zijnde spelfase onderbreken. Een licht gekwetste speler mag niet op
het veld verzorgd worden.

9.3
			

Na elk oponthoud moet de scheidsrechter het teken tot hernemen van het spel
geven.

9.4

Het fluitsignaal is vereist bij de aftrap, de spelherneming van de tweede helft of
nadat een doelpunt werd aangetekend, om het einde van de speelhelft aan te
duiden en op straf-schop.

9.5

Elke spelonderbreking wordt kenbaar gemaakt met een fluitsignaal.

9.6
			

Alleen de scheidsrechter is bevoegd te oordelen over een strafmaatregel die hij
meent te moeten opleggen.

9.7

Hij heeft het recht en de plicht om een speler die zich schuldig maakt aan een
overtreding, of onsportief gedrag :
•
Ofwel een opmerking te maken of een officiële waarschuwing geven,
•
Ofwel uit te wijzen
•
Ofwel uit te sluiten

9.8

Officiële waarschuwing (gele kaart)
Een speler moet een officiële waarschuwing krijgen als :
•
Hij aanhoudend de spelregels overtreedt (herhaalde fouten)
•
Hij door woorden of gebaren de beslissingen van de scheidsrechter afkeurt.
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9.9

			
			

Officiële uitwijzing – uitsluiting (rode kaart)
Een speler moet uitgesloten of uitgewezen  worden wanneer hij :
•
Opnieuw een fout begaat na een officiële waarschuwing opgelopen te hebben
•
Zich in een beledigende of onbehoorlijke taal naar de scheidsrechter richt
•
Zich brutaal of gewelddadig gedraagt
Een verwittiging (waarschuwing) aan een speler wordt weergegeven door een
gele kaart.
Een uitsluiting (uitwijzing) aan een speler wordt weergegeven door een
rode kaart.

9.10 De spelers :
•
Met uitzondering van de spelerswisselingen die tijdens de wedstrijd
toegelaten zijn, mag niemand het veld betreden zonder toelating van de
				
scheidsrechter
•
				
				
				
				
				

•
				

Een uitgesloten speler (rode kaart) moet zich onmiddellijk naar de kleedkamer begeven en mag niet meer plaatsnemen op de bank van wisselspelers. In geval van uitwijzing mag hij vervangen worden door een
speler die door de scheidsrechter is gecontroleerd.
Indien een uitgewezen speler weigert het speelveld te verlaten en/of zich
naar de kleedkamer te begeven, moet de scheidsrechter hem definitief
uitsluiten en mag de speler in dit geval niet vervangen worden.
De scheidsrechter zal passende maatregelen nemen. Naar gelang het
gedrag van de speler zal hij voor één of meerder matchen geschorst
kunnen worden (in overleg met het bestuur)
Indien één van beide ploegen weigert de wedstrijd te hervatten, moet de
scheidsrechter de kapitein van de ploeg bij zich roepen. Indien deze de
weigering om verder te spelen bevestigt, zal de scheidsrechter de
wedstrijd definitief staken. Dit betekent dat de weigerende ploeg forfaitcijfers zal krijgen, zelf al stonden ze aan de winst.

Polisnummer
X Leden:
Niet-leden:

45.236.716
45.240.869

federatie vzw

Deze aangifte binnen de 8 dagen bezorgen aan:
Jouw schadegeval wordt geregeld volgens de algemene en bijzondere
polisvoorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik van het ongeval.

SLACHTOFFER

Sporta-federatie vzw
Boomgaardstraat 22 bus 50 - 2600 Berchem
T. 03 286 58 29 - F. 03 286 58 09
verzekeringen@sporta.be - www.sportafederatie.be

Naam: ................................................................................................. Voornaam: ............................................................................
Straat: ............................................................................ Nr:.............. Postcode: .............. Gemeente: ..............................................
Geboortedatum: ....../......./..........

Geslacht:

M

(Hierboven invullen of klever mutualiteit)

V

Tel werk / privé / gsm: .......................................................... E-mail: ...................................................................................
Enkel voor minderjarigen: naam vader / moeder / voogd: ...................................................................................................
Rekeningnummer: BE .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

Lid Sporta-federatie vzw:

JA

NEEN

CLUB
Clubnaam: ......................................................
VERENIGING ZAALVOETBAL Clubnummer: ................
VB 039 Sporttak: ...........................................................................
ZAALVOETBAL
PETER HOLLEVOET
Verantwoordelijke verzekeringen (Voornaam + naam:) ......................................................................................................................
Tel werk / privé / gsm: 0476
...........................................................
E-mail: ................................................................................................
245 213
p.hollevoet@gmail.com

ONGEVAL
Datum: ......../........../..................

Dag: ..........................................................

Uur: ...........................................

Adres: Straat: .................................................................. Nr:........... Postcode: ............ Gemeente: ...............................................
Juiste plaats / locatie van het ongeval: ...............................................................................................................................................
Het ongeval gebeurde op een:
training
wedstrijd
andere: ...........................................................
Tijdens bovenstaande activiteit van bovenvermelde club.
Op weg van of naar de activiteit van bovenvermelde club.
VERPLAATSING:
Individueel vervoersmiddel: .......................................
In groep
vervoersmiddel: .......................................
Beschrijving van het ongeval (oorzaken, omstandigheden en gevolgen, opgelopen verwondingen en/of schade):
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

AANSPRAKELIJKHEID
Eventueel aansprakelijke derde
naam en adres: .....................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Indien gekend van derde
verzekeringsmaatschappij en polisnummer (BA): ................................................................
Sporta houdt statistieken van letsels bij in het kader van het decreet Gezond en Ethisch sporten van 20/12/2013. Elke persoon, wiens gegevens worden verwerkt, kan
zijn persoonlijke gegevens inkijken, ze laten verbeteren of, indien daar goede redenen voor zijn, ze laten verwijderen. Stuur in dat geval een brief of e-mail met een
kopie van zijn identiteitskaart naar bovenvermelde gegevens.
Vink dit aan als de sporter GEEN toestemming geeft dat Sporta zijn of haar gegevens bijhoudt voor die statistieken.

Ik geef hierbij toestemming dat mijn medische gegevens alleen gebruikt worden voor het vlotte beheer van dit dossier. (art. 7, wet van 8 december
1992)

Opgemaakt te: .............................................. op .............................

Handtekening van het slachtoffer

GENEESKUNDIG GETUIGSCHRIFT
Dokter (naam en adres of stempel)

Slachtoffer (naam)

Datum ongeval:

............./............../...................

Datum van het eerste geneeskundig onderzoek: .........../............../................

LICHAAMSDE(E)L(EN)

TYPE LETSEL

Om meerdere letsels aan te geven, kan je gebruik maken van een nummering achter de letsels en lichaamsdelen.

Spierverrekking
Peesverrekking
Spierscheur (ruptuur)
Peesscheur (ruptuur)
Kneuzing (contusio)
Verstuiking ([dis]torsie)
Breuk
Ontwrichting (luxatie)

Hoofd en aangezicht
Hoofd
Aangezicht
Ogen
L/R
Oren
L/R
Neus
Mond
Nek en romp
Hals/nek
Borst/buik
Rug
Geslachtsdelen

Brandwonde
Schaafwonde
Snijwonde
Hersenschudding zonder syncope
Hersenschudding met syncope
Tandletsel

L/R
L/R
L/R
L/R

Bovenste ledematen
Schouder
L/R
Bovenarm
L/R
Elleboog
L/R
Onderarm
L/R
Pols
L/R
Hand
L/R
Vingers
L/R

Andere/meer:
..............................................................
..............................................................
..............................................................

Onderste ledematen
Heup
L/R
Lies
L/R
Bovenbeen
L/R
Knie
L/R
Onderbeen
L/R
Enkel
L/R
Hiel
L/R
Voet
L/R
Tenen
L/R
Andere/meer:
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

VRAGENLIJST
1) Bent u van mening dat bovenstaande verwondingen het gevolg zijn van het vermelde ongeval?

Ja

Nee

2) Heeft het slachtoffer in het verleden reeds dezelfde klachten/letsels gehad?
Nee
Ja. Het slachtoffer was niet volledig hersteld (herval).
Ja. Het slachtoffer was volledig hersteld (recidief).
3) Vond er een heelkundige ingreep plaats?

Ja

Nee

4) Verwachte duur van behandeling:
Nihil
1 tot 14 dagen
15 tot 30 dagen

1 tot 2 maanden
Meer dan 2 maanden

5) Voorziet u volledige genezing?

Ja

Nee

Niet te bepalen

6) Wanneer verwacht u dat het slachtoffer zijn/haar sport 100% kan hervatten?
Onmiddellijk
1 tot 14 dagen
15 dagen tot 2 maanden

Meer dan 2 maanden
Niet te bepalen

Handtekening arts

Ethias NV, rue des Croisiers 24, 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be
Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken Niet-Leven, de levensverzekeringen, de bruidsschats- en geboorteverzekeringen (KB van 4 en 13 juli 1979, BS van 14 juli 1979) alsook de kapitalisatieverrichtingen (Beslissing CBFA van 9 januari 2007, BS van 16 januari 2007) RPR Luik
BTW BE 0404.484.654 Rekening Ethias Bank: 827-0821680-86 IBAN: BE78 8270 8216 8086 BIC: ETHIBEBB

