
Beste speler, Beste ouder(s),  

KVK Ninove jeugdwerking informeert jullie via deze weg graag over volgende zaken:  

- CHARTER VOOR SPELERS  

Dit charter beschrijft de gedragslijn die we verwachten van onze spelers en hun ouders.  

- PRIVACY VERKLARKING  

Deze privacy verklaring beschrijft hoe KVK Ninove omgaat met data en dataverwerking en wat in het 

kader van een goed datamanagement wordt nagestreefd.  

- PORTRET- en PUBLICATIERECHT  

Dit beleid verduidelijkt hoe KVK Ninove omgaat met het nemen van en gebruik maken van foto’s en 

video’s in kader van onze sportieve werking.  

 

Elke speler wordt verwacht zich deze beleidsdocumenten eigen te maken en zich op de hoogte te 

stellen van de inhoud ervan.  

Het charter is inhoudelijk lichtjes aangepast vanaf het seizoen 2022-2023 en daarom worden opnieuw 

alle spelers gevraagd om zich akkoord te verklaren met de inhoud ervan voor de periode waarin ze 

speler zijn van KVK Ninove. Dat betekent dat zij in de toekomst niet telkens opnieuw gevraagd zullen 

worden zich akkoord te verklaren met deze beleidsdocumenten. Spelers en hun ouders zullen wel op 

de hoogte gebracht worden van eventuele wijzigingen ervan. Op die manier proberen we de 

administratieve overlast voor onze club en haar spelers te vermijden. 

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de inhoud van bovenvermelde beleidsdocumenten en 

bevestigt kennis te hebben genomen van de inhoud ervan en dit voor de periode dat de spelers lid is 

van KVK Ninove. Fundamentele wijzigingen aan deze beleidsdocumenten zullen steeds worden 

gedeeld.  

Naam:  

Voornaam:  

Geboortedatum:  

Handtekening speler (vanaf U13):  

Handtekening ouders:  

  



CHARTER KVK NINOVE JEUGDWERKING  

GEDRAGSLIJN  

Als speler van KVK Ninove gedraag je je altijd sportief, zowel op als naast het veld. Je vertegenwoordigt 

je club zo waardig mogelijk. Wat dat precies inhoudt, bespreken we in dit charter. Als jij je aan de 

afspraken houdt, dan kunnen wij als club trots op je zijn. En wat voor de jeugd geldt, geldt net zo goed 

voor de volwassenen. Elke jeugdopleider, ploegafgevaardigde, lid van het jeugdbestuur, vrijwilliger en 

ouder geeft bij KVK Ninove het goeie voorbeeld aan de spelers. Hoe je dat doet, lees je hieronder.  

HOUDING VAN DE SPELERS  

• Op tijd komen is altijd een mooi begin. Voor de training ben je ten laatste een kwartier op voorhand 

aanwezig. Voor de thuiswedstrijden 1 uur (U6-U9) of 1u15 (U10- U19). Bij uit-matchen worden de 

afspraken gemaakt via de ploegafgevaardigde en via de trainer in ProSoccerData, het online 

communicatieplatform met alle informatie.  

• Ben je ziek? Geblesseerd? Sta je in de file? Als je een training of match dreigt te missen, verwittig 

dan meteen via PSD en laat je de trainer zo snel mogelijk iets weten.  

• Kom je naar een training of wedstrijd, zeg dan iedereen netjes goeiedag: de trainer, de 

ploegafgevaardigde en de ouders van je ploegmakkers.  

• Je verzorgt jezelf. Blijf af van drugs, alcohol en sigaretten, want de club zal dit niet toestaan. Let ook 

op je voeding: drink geen liter cola per dag en die zak chips gaat je ook niet beter maken. En ja, je hebt 

meer slaap nodig dan uren op de PlayStation. Voldoende water drinken tot een half uur voor de 

training of wedstrijd is echt belangrijk! 

• Een grapje vinden we leuk, maar met pestgedrag kunnen we echt niet lachen. Als je betrapt wordt 

op pesten, dan staat je een schorsing te wachten. Maak je het heel erg bont, dan word je ontslagen 

en is je verhaal bij KVK Ninove definitief afgelopen. Ook elke vorm van discriminerend of agressief 

gedrag zal streng aangepakt worden.  

• Tijdens een wedstrijd zul je het vast niet altijd eens zijn met de scheidsrechter, maar toch toon je 

altijd respect ten opzichte van de wedstrijdleiding. Je accepteert de regels van het spel en je legt je 

neer bij de beslissingen van de scheidsrechter.  

• De tegenstander zie je niet als de grote boze vijand, maar als een partner in het spel. Je gedraagt je 

dan ook beleefd en correct. Heb je een ruwe overtreding gemaakt, dan excuseer je je bij je 

tegenstander en bij de scheidsrechter. Fair play is belangrijk.  

• Je reageert niet op geroep van het publiek en je gaat zelf ook niet in de clinch met toeschouwers. Je 

luistert naar de richtlijnen van de technische staf.  

• Als speler van KVK Ninove beslist de jeugdopleider over je speeltijd rekening houdend met het beleid 

van onze club. Word je vervangen of start je op de bank, dan ga je niet zitten kniezen. Je toont een 

positieve spirit en moedigt je ploegmakkers aan.  

• Elke vorm van verbaal of fysiek agressief gedrag naar de scheidsrechter, tegenpartij, je ploegmaten 

of je trainer, en dus een gebrek aan fairplay zal altijd aanleiding geven tot een sanctie. Trainers zullen 

onregelmatigheden ook systematisch melden bij de sportieve cel, bezin dus voor je eraan begint.  



• Na elke thuiswedstrijd eten de spelers van U10 tot en met U17 samen een boterham en verlaten ze 

de kleedkamers in groep. Wie uitzonderlijk niet kan deelnemen, meldt dit vooraf aan de jeugdopleider 

of de jeugdcoördinator. 

 

HOUDING VAN DE OUDERS  

• Als ouder heb je een voorbeeldfunctie, denk daaraan. Hoe goed het ook bedoeld is, laat het coachen 

van je zoon of dochter over aan de trainer. Niemand heeft er wat aan als jij staat te brullen “schieten!”, 

terwijl de trainer graag een voorzet zag. Doe dit niet tijdens wedstrijden, maar ook niet tijdens 

trainingen. En doe je het toch, aanvaard dan dat je daarop door onze sportieve staf wordt 

aangesproken. 

• Wat je zeker niet doet, is ongenuanceerde kritiek geven op de spelers. Niet op je eigen zoon of 

dochter, en nog veel minder op die van een ander. Stimuleer de spelers en benadruk het positieve in 

plaats van ze hun spelplezier te ontnemen. Geef steun bij teleurstellingen, relativeer goeie prestaties 

in plaats van ze de hemel in te prijzen.  

• Je geeft ook geen openlijke kritiek op jeugdopleiders, afgevaardigden of scheidsrechters. Een 

gezonde discussie kan altijd, maar hou je emoties onder controle na een incident of een pittige partij. 

Besef ook dat je zoon of dochter bij KVK Ninove speelt, en niet bij FC Barcelona of Manchester City. 

Binnen onze club hanteren we graag een cool down van 24 uur. Kan je je na een dag nog niet over een 

situatie zetten, dan kom je er best eens over praten, maar laat de emoties eerst even zakken en stuur 

eerst een email via PSD naar de jeugdcoördinator van je eigen bouw waarin je de feiten even op een 

rijtje zet.  

• Kortom, je bent een goeie supporter die bijdraagt aan een leuke sfeer langs de lijn en aan de toog, 

samen met de jeugdopleider(s) en de ploegafgevaardigden. In een positieve omgeving zullen spelers 

zich beter ontplooien en gelukkiger voelen. Besef heel goed dat jouw gedrag mee bepalend is voor 

het spelplezier van je zoon of dochter.  

• Sociale media: denk twee keer na voor je een post verstuurt. Iedereen heeft wel eens een mindere 

dag of een moment van frustratie. Maar gooi je ergernis niet zonder nadenken op Facebook of in een 

Whatsapp group. Je krijgt er later alleen maar spijt van en je wint er vast ook geen zieltjes mee.  

• Zit je als ouder met vragen of bezorgdheden, dan kun je altijd voor een gesprek terecht bij de TVJO 

en/of jeugdcoördinatoren. Een goed gesprek kan soms wonderen doen. Je kan een gesprek aanvragen 

via ProSoccerData en je wend je in de eerste plaats tot de jeugdcoördinator van je eigen bouw. 

• Wil je de club graag helpen, een handje toesteken op een evenement? Laat het dan vooral weten 

aan het jeugdbestuur, want we zien jullie graag komen! Er zijn altijd handen te kort en onze club draait 

dankzij onze vrijwilligers.  

• Testen bij een andere club op eliteniveau kan na toelating van de TVJO, maar niet op trainingsdagen 

van onze club. Voor de sterkste talenten per lichting, organiseren we een testmoment bij onze partner 

KAA Gent.  

• Als je wenst te testen bij een andere club op interprovinciaal niveau, verwachten we dat je vooraf je 

grieven over onze werking even komt bespreken met de sportieve cel, zodat we samen kunnen zoeken 

naar oplossingen voor de redenen waarom je je geluk in een andere club op hetzelfde niveau hoopt 

te vinden.  



• De vrije transferperiode vindt plaats in de maand april. Voor een transfer op een ander moment heb 

je de toelating van de club nodig. Verlaat je KVK Ninove tijdens het seizoen, dan kun je het lidgeld niet 

meer recupereren.  

 

2/ ALGEMEEN  

KLEDIJ EN VOORKOMEN  

• Op wedstrijddagen en clubevenementen draag je verplicht je clubuitrusting uit respect voor onze 

sponsors, met name een lange trainingsbroek en je trainingsjas met ritsluiting (niet jas met kap en niet 

de sweater of de ziptop) zodat alle ploegmaten dezelfde uitrusting dragen, tenzij je met je trainer iets 

anders hebt afgesproken. Draag zorg voor je outfit en draag ze ook met trots. Je ouders hebben ervoor 

betaald. Zorg ervoor dat je naam aangebracht is op al je kledij, en ook op je trainingsbal.  

• Bij KVK Ninove stroop je de mouwen op en maak je je truitje nat! Tijdens wedstrijden steek je dat 

truitje wel in je short. Je kousen trek je omhoog tot net onder de knie. Zijn je kousen stuk, dan bestel 

je tijdig een nieuw paar, zodat je straks niet zonder wedstrijdkousen op een wedstrijd moet aantreden.  

• Ook op training zorgen we dat onze look goed zit: je draagt daarom enkel groenzwarte kledij. Je 

draagt (verplicht) scheenbeschermers en vergeet je KVK Ninove drinkbus niet. Je brengt ook je eigen 

bal mee naar de training en laat die niet rondslingeren.  

• Op het synthetisch veld draag je de daarvoor geschikte voetbalschoenen. Dat is belangrijk voor het 

veld, maar ook om blessures te voorkomen. Eventueel zorg je ook voor een ander paar schoenen voor 

matchen of trainingen op gewone grasvelden, zeker van zodra je voeten niet meer groeien. 

• Als Ronaldo en Neymar hun oorbellen moeten uitdoen, dan jij zeker. Tijdens wedstrijden en 

trainingen draag je dus geen kettingen, ringen, polsbandjes, uurwerken, oorbellen of andere sieraden. 

We willen je ook niet zien opdagen met pakweg je rugnummer in je haar geschoren. Laat de clowns 

maar in het circus.  

• Ben je er toch in geslaagd om na een training je bal kwijt te spelen? Vind je je trainingsjas niet meer 

terug? Ga dan kijken bij de verloren voorwerpen aan de kapstokken in de kantine of spreek je 

afgevaardigde of jeugdcoördinator aan.   

 

TRAININGSMATERIAAL  

• De trainers, ploegafgevaardigden en spelers dragen als goede huisvaders of - moeders zorg voor het 

materiaal van de club. Je gaat dus niet aan de doelnetten hangen of op kegeltjes staan. Heb respect 

voor het materiaal waarmee je traint. De nieuwe omheining op de club is geen klimrek, maar een 

omheining voor de veiligheid waarop je geen turnoefening kan uitoefenen.  

• Elke ploeg is ook een team wanneer het gaat over materiaal (ver)plaatsen. Trainers en spelers doen 

dat dus samen. Doelen worden steeds opgetild als ze worden verplaatst. Het veld is geen vuilnisbelt, 

Je laat geen rommel achter.  

• Voor elke thuiswedstrijd van het A team worden alle doelen verplaatst naar het D terrein, de 

jeugdspelers steken daarbij een handje toe. 

 



KLEEDKAMERS  

• Een nette kleedkamer is nog zo fijn. Je voetbalschoenen maak je buiten proper en zeker niet onder 

de douche. Flesjes, blikjes, verbanden, … horen niet thuis op de grond, maar wel in de vuilnisbak. Je 

bent zelf verantwoordelijk voor de plaats die je bezet hebt in de kleedkamer. Je draagt dus je steentje 

bij en laat je plaats netjes achter. Voor je vertrekt na de wedstrijd kijk je ook even of de kleedkamer 

van de bezoekende ploeg netjes is achtergelaten.   

• De jeugdopleider of afgevaardigde kan vanaf U10 met een beurtrol werken om de kleedkamers op 

te ruimen.  

• O ja, een douche nemen is telkens verplicht na een wedstrijd. Vergeet je badslippers dus beter niet. 

Tijdens wedstrijden en trainingen is de kleedkamer verboden terrein voor iedereen die niet tot de club 

behoort. Enkel ouders van U6 en U7 mogen hun kinderen een handje helpen bij het wassen.  

• KVK Ninove is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies.  

• Heb je op één of andere manier schade toegebracht, dan draai je zelf op voor de kosten.  

 

STUDIE EN VOETBAL  

• Je studies hebben altijd voorrang op het voetbal. Moet je wegens toetsen of examens passen voor 

een training, verwittig dan je trainer.  

• Tijdens examenperiodes wordt een aangepast trainingsschema voorzien voor de oudere 

leeftijdscategorieën.  

• Laat iets weten als je door omstandigheden op de club wil studeren, dan voorzien wij een rustig 

plekje.  

• De club heeft zeker begrip voor verplichte schoolactiviteiten zoals bos - of zeeklassen. In dat geval 

kun je mogelijk toch nog geselecteerd worden voor de wedstrijd.  

 

MEDISCHE BEGELEIDING EN VERZORGING  

• Als je geblesseerd bent, dan verwittig je tijdig de trainer en de TVJO. Je kunt indien nodig een beroep 

doen op de clubkinesist (Sven Thienpont).  

• Raadgevingen van medische aard volg je altijd op. Je luistert naar je lichaam, forceren is niet slim.  

• Als gezonde voetballer let je ook op je voeding. Vanaf de middenbouw worden er regelmatig meet- 

en weegsessies georganiseerd. Als alles normaal evolueert, krijg je daarover geen feedback.  

• Te veel suiker en vet eten is nergens goed voor, dat spreekt voor zich. Als ouder voorkom je 

overgewicht bij je zoon of dochter. Als de club dat nodig vindt in het belang van de speler, kan er een 

gewichtscontrole gedaan worden en word je daarover geïnformeerd.  

 

 

 



COMMUNICATIE  

• De club communiceert in eerste instantie via het online platform ProSoccerData. Daar vind je onder 

meer de nieuwsbrieven, wedstrijdselecties, trainingskalender, etc.  

• De voertaal in de kleedkamers, in de PSD communicatie en op het veld is Nederlands. Als Nederlands 

niet je moedertaal is, dan probeer je zo snel mogelijk de basis onder de knie te krijgen. Het kan je 

integratie binnen de ploeg alleen maar ten goede komen.  

• Doe geen uitlatingen die het imago van KVK Ninove schade kunnen toebrengen. Heb je vragen voor 

pers of externe partners, neem dan contact op met het jeugdbestuur.  

  

3/ ONGENOEGENS & OVERTREDING VAN HET CHARTER 

Sportieve en extra-sportieve ongenoegens worden schriftelijk overgemaakt aan de betrokken 

jeugdcoördinator en/of AVJO. Bij het niet respecteren van het charter voor jeugdspelers en hun 

ouders, kan de speler of een ouder van de speler daarover aangesproken worden. Bij herhaaldelijke 

overtredingen wordt het jeugdbestuur ingelicht. Spelers krijgen eerst een waarschuwing, maar bij 

ernstige overtredingen wordt na verwittiging, niet uitgesloten dat een speler gevraagd wordt om de 

club te verlaten.  

 

  



PRIVACY VERKLARING  

KVK Ninove Jeugdwerking inclusief TAK (Talent Academy KVK Ninove) hecht waarde aan de 

bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze 

privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 

persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig 

om met persoonsgegevens. KVK Ninove Jeugdwerking houdt zich aan de toepasselijke wet- en 

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 

2016/679). Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:  

▪ Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;  

▪ De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig 

zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;  

▪ Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van 

uw persoonsgegevens gewaarborgd is;  

Aan wie is deze privacyverklaring gericht? Deze privacyverklaring is van toepassing op alle huidige en 

vroegere spelers. Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens? Uw persoonsgegevens worden 

door KVK Ninove verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:  

▪ De officiële aansluiting bij de voetbalbond  

▪ De gegevensverwerking in ProSoccerData  

▪ Het invullen van wedstrijdbladen  

▪ De aansluiting bij de verzekering  

▪ Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven, TAK activiteiten, stages en 

uitnodigingen voor evenementen 

▪ Het opvolgen van de voetbaltechnische en fysieke evolutie  

▪ Voor onze meest talentvolle spelers:  

o Eventuele scouting door onze partner KAA Gent  

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming (bijvoorbeeld 

de emailadressen of telefoonnummers die u doorgeeft), heeft u steeds het recht om de gegeven 

toestemming terug trekken of te wijzigen. U neemt daarvoor contact met tvjo@kvkninove.be  

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of 

verwerken :  

▪ Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres  

▪ Privé contactgegevens: telefoonnummers, e-mailadressen  

▪ Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, fysieke of voetbaltechnische gegevens (bv testbatterij, 

weeg- en meetsessies, logboek looptrainingen)  

▪    Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)  



We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt of die we op basis van deelname 

aan stages, trainingen, testen, wedstrijden of via een gestructureerde bevraging verwerven. Wij 

verzamelen geen persoonsgegevens via derden. De hierboven vernoemde persoonsgegevens worden 

opgeslagen in onze gegevensdatabank ProSoccerData en andere gegevensdragers die enkel 

toegankelijk zijn voor bevoegden binnen onze club en niet overdraagbaar zijn aan derden.  

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – verwerkers  

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is 

voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij 

(externe dienstverlener) voor het verzekeren van onze leden.  

Verstrekking aan derden – ontvangers  

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen :  

▪ Belgische voetbalbond (KBVB)  

▪ Voetbal Vlaanderen (wedstrijdbladen en provinciale selectie)  

▪ Stadhuis Ninove (sportdienst)  

▪ KAA Gent (in kader van scouting van talentvolle spelers)  

 

Bewaartermijn  

KVK Ninove Jeugdwerking bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren 

van het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.  

Beveiliging van de gegevens  

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen 

onrechtmatige toegang, gebruik of openbaarmaking.  

Vragen en klachten  

Bij vragen en/of klachten kan u steeds contact met ons opnemen via jeugdkvkninove@gmail.com  

 

PORTRETRECHT EN PUBLICATIERECHT SPELERS KVK NINOVE 

Zoals jullie weten heeft KVK Ninove een actieve Facebookpagina en website en streven we ernaar op 

vraag van spelers en ouders af en toe beeldmateriaal van onze activiteiten en wedstrijden te delen via 

deze kanalen.  

Onze GDPR-wet vraagt dat we de ouders van onze spelers daarvoor een dubbele toestemming vragen:  

1. Toestemming om een speler te mogen fotograferen (portretrecht).  

2. Toestemming om die foto te mogen publiceren.  

KVK Ninove kiest ervoor om eenmalig de expliciete toestemming te vragen van spelers en hun ouders 

om gefotografeerd of gefilmd te worden én ook hun akkoord te vragen om die foto’s en video’s te 

publiceren via onze Facebookpagina en sociale media en dit specifiek voor elk van volgende 

activiteiten:  

mailto:jeugdkvkninove@gmail.com


• De KVK Ninove en TAK jeugdvoetbalstages;  

• De sociale activiteiten georganiseerd door KVK Ninove (o.a. eetfestijn, quiz, sinterklaasfeest, 

carnavalstraining, jeugdtornooien);  

• Alle vriendschappelijke wedstrijden;  

• Alle tornooien waaraan KVK Ninove deelneemt;  

• Alle competitiewedstrijden volgens de ProSoccerData agenda;  

 

Dat betekent dat we niet op elk van deze evenementen of activiteiten iedere aanwezige speler 

expliciet toestemming vragen om gefotografeerd of gefilmd te worden. Voor het gebruik van gerichte 

foto’s (bijvoorbeeld voor een affiche zal steeds de toestemming van de betrokkene(n) worden 

gevraagd.  

Spelers die niet gefotografeerd willen worden, kunnen zich op voorhand kenbaar maken via onze TVJO 

(tvjo@kvkninove.be). 

 

Gelegenheidsfotografie wedstrijden 

Indien een fotograaf beelden wenst te maken van een volledige wedstrijd, kan dit bij 

thuiswedsstrijden mits voorafgaandelijke toestemming vanop het platform dat daarvoor is voorzien. 

Deze foto’s kunnen gedeeld worden binnen een gesloten groep. Spelers kunnen foto’s waarop ze zelf 

gefotografeerd zijn gebruiken, maar dienen zich bewust te zijn dat ze geen rechten hebben om foto’s 

van andere spelers te gebruiken op sociale media. Laat hierbij het gezond verstand primeren. 

 

Videoanalyse  

Waarvoor wordt beeldmateriaal gebruikt op onze club? 

- Beeldmateriaal van wedstrijden wordt gebruikt voor video-analyse door de sportieve staf en 

de jeugdopleiders in het kader van de voetbaltechnische opleiding.  

- Beeldmateriaal kan ook gebruikt worden in het kader van de samenwerking met onze partner 

KAA Gent in verband met scouting van onze meeste talentvolle spelers.  

- Beeldmateriaal kan ook gebruikt worden voor streaming van wedstrijden, fragmenten of 

samenvattingen ervan op sociale media.  

Opnames van wedstrijden en/of trainingen worden niet gedeeld met spelers en/of hun ouders tenzij 

in het kader van de voetbaltechnische opleiding of een opdracht die aan alle spelers wordt gegeven. 

In dat geval worden de beelden gedeeld met alle betrokken spelers.  

Door ondertekening van onze beleidsdocumenten verklaren spelers en ouders zich akkoord met 

bovenstaande portret- en publicatierecht zoals voorgesteld door KVK Ninove. Boven-getekenden 

verklaren hierbij geen aanspraak te maken op enigerlei vergoeding voor het gebruik van beelden of 

foto’s. 

mailto:tvjo@kvkninove.be

