De Zuute
Supportersclub Waasland-Beveren

Bij aanvang van een nieuw seizoen wordt steeds een kopij van dit reglement aan elk
lid overhandigd.
Versie : seizoen 2016-2017
Breekpunten
Het Bestuur van supportersclub “De Zuute” tilt zwaar aan overtredingen op de Belgische wet en/of
voetbalwet. Bij overtreding op deze regels kan een schorsing van deelname aan activiteiten, tot
zelfs een onmiddellijke verwijdering uit de supportersclub, het gevolg zijn. Indien nodig kan men
voor verdere vervolging aan de politie doorverwezen worden.

1.

Het is (wettelijk) verboden te roken op de bus of in het supporterslokaal.

2.

Elke vorm van drugs of wapens, zowel bezit als gebruik, zijn waar dan ook ten
strengste verboden.

3.

Diefstal, geweld, vandalisme hooliganisme of overdreven provocatie wordt niet
getolereerd. Het gooien van voorwerpen op terrein of parkings kan o.a.
aanzien worden als vandalisme, hooliganisme of provocatie.

4.

Personen met een stadionverbod worden definitief uit de club geweerd. Hun
identiteit wordt tevens doorgegeven aan alle bevriende supportersclub.

Gedragsregels
Wij gedragen ons fatsoenlijk met respect voor anderen en de eigendommen van anderen. Als
verwittigingen niet voldoende blijken te zijn, kan een opschorting van het lidmaatschap
uitgesproken worden.

5.

Op de bus kan drank bekomen worden aan zeer economische prijzen. Het is
verboden eigen drank aan boord van de bus te brengen.

6.

De drank wordt steeds bij uitgave direct cash betaald. Eventueel afgesproken
drinkgeld voor de chauffeur wordt bij het vertrek door de organisatie
opgehaald.

7.

Openbare dronkenschap is verboden bij wet, dus ook op de bus. Als de grenzen
van het fatsoen overschreden worden kan het kopen van meer alcohol
geweigerd worden.

8.

Iedereen wordt verondersteld respect te hebben voor eigendommen. Hou de
bus en het supporterslokaal proper, ook de toiletten.

9.

Tijdens samenkomsten in het clublokaal moeten de andere mensen en
eventueel aanwezige activiteiten (zoals bijv. biljart), gerespecteerd worden.

10. Uw hoffelijkheid is een positieve uitstraling voor deze supportersclub en de
club die we allemaal liefhebben : Waasland Beveren.

11. Bevelen van stewards moeten steeds opgevolgd worden.
12. Iedereen neemt tijdig plaats op de bus, zowel bij vertrek als bij retour. Wie de
bus mis staat zelf in voor de verplaatsing zonder dat dit op de supportersclub
kan verhaald worden.
13. De “vertrek uren” zijn de uren waarop de bus VERTREKT !
Verantwoordelijkheden
Het is niet omdat wij dingen organiseren dat we verantwoordelijk zijn voor de (wan)daden van de
leden. Ieder lid is en blijft verantwoordelijk voor zijn/haar eigen handelingen.

14. De supportersclub noch zijn bestuur of leden, kunnen verantwoordelijk gesteld
worden voor de (mis)daden van de leden.
15. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor elke vorm van de door hem/haar
aangerichte schade. Overal (bus, stadion, clublokaal, …) en op elk moment.
16. Kinderen van -12 kunnen enkel meerijden met de bus, wanneer het kind in
gezelschap (en onder verantwoordelijkheid) reist van een volwassene.
Wat heeft “De Zuute” te bieden ?
In de mate van het mogelijke probeert het Bestuur het lidmaatschap voor de leden zo interessant
mogelijk te maken. Veel hangt natuurlijk af van de leden aantallen en de financiële mogelijkheden.

-

Mogelijke bus organisatie
-

-

Mogelijkheid tot Carpooling
-

-

Soms kaarten enkel verkrijgbaar via secretariaat
Inschrijven voor tickets = groepsaankoop mogelijk

Samenhorigheid – ambiance – activiteiten
-

-

Wie zijn BOB kandidaten ?
Wagen wordt beschouwd als minibus.

Gelegenheid tot groepsaankoop tickets
-

-

Lijst met namen inzittenden moet zich steeds op de bus bevinden.
Drank op de bus aan goedkope tarieven
Enige mogelijkheid bij combi regeling / combi in colonne

Samen supporteren is leuker dan alleen
Inrichten van activiteiten kan het voetbal uiteindelijk goedkoper maken.
Integratie met andere supporters = nieuwe vrienden

Beperkte invloed op de werking van onze favoriete club
-

Uw bestuur is vertegenwoordigd op de freethiel als lid van de supportersfederatie.
Uw ideeën, bekommernissen, enz… kunnen worden overgemaakt aan het bestuur van
Waasland-Beveren.

