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REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VAN DE 
VZW SUPPORTERSFEDERATIE CLUB BRUGGE KV 

 
 
 
ARTIKEL 1 :DOELSTELLINGEN 
De VZW Supportersfederatie Club Brugge groepeert de verschillende supportersclubs van Club 
Brugge en stelt zich als doel : 
1) Het aanhalen van de vriendschap en samenhorigheidsbanden tussen de verschillende 
supportersclubs 
2) Het bindmiddel zijn tussen de raad van bestuur van Club Brugge en de supportersclubs 
3) De supportersclubs verdedigen, bijstaan voor het inrichten van activiteiten en bundelen tot 
één sterk BLAUW-ZWART geheel. 
4) Club Brugge in alle omstandigheden steunen om het imago van onze club te vrijwaren 
 

ARTIKEL 2 : LEDEN 
De supportersclub wordt erkend door het nummer toegekend door de supportersfederatie, het 
nummer blijft ten allen tijde eigendom van de supportersfederatie. Dit wordt jaarlijks bevestigd 
dmv een document ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de supportersfederatie 
en de voorzitter van de supportersclub anderzijds. 
De supportersclub moet een bestuur samenstellen van minimun 5 bestuursleden en minimum 
75 ingelezen leden hebben (art 6 statuten) 
De supportersclub mag geen afscheuring zijn van een bestaande supportersclub.  In de nabije 
omtrek (10km vogelvlucht) van een bestaande supportersclub mag geen nieuwe supportersclub 
opgericht worden. 
Iedere supportersclub is verplicht al zijn leden door te geven aan de VZW Supportersfederatie. 
Iedere supportersclub dient zich in regel te stellen tot toetreding aan de VZW 
Supportersfederatie en de algemene richtlijnen of reglementen strikt op te volgen. 
 

ARTIKEL 3 : VERANTWOORDELIJKHEDEN 
De aangesloten leden (supportersclubs) zijn steeds verantwoordelijk voor hun eigen 
organisaties.  De raad van bestuur van de VZW Supportersfederatie kan onder geen enkele 
voorwaarde juridisch verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, brand, beschadiging of 
andere onvoorziene gevallen tijdens bovenvermelde organisaties.  Geen enkel verhaal kan 
aangenomen worden en elke supportersclub verklaart zich hiermee akkoord door het 
aanvaarden van deze reglementen van inwendige orde. 
 

ARTIKEL 4 : VOORSCHRIFTEN TAV CLUB BRUGGE 
A) Indien een supportersclub truitjes, sjaals of gelijk welk ander voorwerp wenst te maken, 
waarop de naam of logo van Club Brugge, de naam of foto van een aangesloten speler 
voorkomt, moeten ze voorafgaandelijk een schriftelijke toelating bekomen hebben van de VZW 
Supportersfederatie, die in samenspraak met de raad van beheer van Club Brugge de toelating 
kan verlenen.  Alle niet toegestane gebruiken zullen wettelijk vervolgd worden.  Zowel de naam 
als de speler zijn eigendom van Club Brugge en alleen zij mogen er vij over beschikken. 
Het zelfde geldt voor het gebruik van het logo en de naam van de VZW Supportersfederatie. 
Het logo van de Supportersfederatie mag wel gebruikt worden bij het maken van affiches, flyers 
of kalenders mits voorafgaandelijke toestemming. 



B) Wanneer feestelijkheden worden ingericht waaraan spelers van Club Brugge deelnemen, 
moet voorafgaandelijke schriftelijke toelating verleend worden door de raad van bestuur.  Zowel 
de spelers als leden moeten toelating krijgen.  De aanvraag tot het inrichten van feestelijkheden, 
met deelname van spelers, moet tijdig gericht worden aan de verantwoordelijke binnen de VZW, 
die op zijn beurt de aanvraag overmaakt aan de bevoegde verantwoordelijken. 
C) Ieder lid dient zich te houden aan de richtlijnen en reglementen die zijn opgemaakt door Club 
Brugge, veiligheidsdienst van Club Brugge, de politie stad Brugge en de VZW in verband met 
thuis- en uitwedstijden zowel nationaal als internationaal. 
 

ARTIKEL 5 : BIJDRAGE AAN DE VZW SUPPORTERSFEDERATIE 
De supportersclub betaalt een jaarlijkse bijdrage aan de VZW van minimum 175 euro.  Per 
aangesloten lid van de supportersclub wordt een supplementaire bijdrage gevraagd van 1,5 
euro.  In ruil hiervoor zal ieder erkend lid van de supportersclub een officiële lidkaart van de 
Supportersfederatie ontvangen.  Deze bijdragen kunnen jaarlijks aangepast worden. 
 

ARTIKEL 6 : VERPLAATSINGEN 
Iedere supportersclub moet de richtlijnen of verplichtingen die ze ontvangen van de 
supportersfederatie, de veiligheidsdienst Club Brugge, politie of overheid strikt naleven bij het 
zich verplaatsen naar wedstrijden van Club Brugge.  
 
Bij iedere verplaatsing naar een wedstrijd dient de supportersclub zijn toegekend busbord tegen 
de voorruit te plaatsen. Er dient ook steeds een busblad ingevuld te worden per bus/minibus die 
ingelegd wordt naar wedstrijden. 
 
Uitwedstrijden worden georganiseerd door supportersclubs die officieel geregistreerd zijn onder 
de vlag van de supportersfederatie. Bij registratie ontvangen zij een busnummer en een 
bijhorend busbord (2 stuks) dat zij steeds dienen te gebruiken.  
 
Het verkrijgen van tickets voor uitwedstrijden gebeurt volledig via de supportersfederatie en hun 
aangesloten supportersclubs. Het verdelingssysteem is enerzijds gebaseerd op een 
clubcoëfficiënt voor de verdeling onder de supportersclubs én anderzijds op een puntensysteem 
voor de verdeling binnen de welbepaalde supportersclub.  
 
Aangezien voor alle uitwedstrijden in de Belgische competitie de tickets volledig verdeeld 
worden via de supportersfederatie en hun aangesloten supportersclubs , kan er bij vastgestelde 
schade overgegaan worden tot een schadeclaim tegenover de supportersfederatie. Zij zal op 
haar beurt deze kunnen verhalen op haar aanwezige supportersclubs , die ze vervolgens dient 
door te rekenen aan haar aanwezige leden.  
 
Voor uitwedstrijden die onder de combiregeling vallen kan je enkel ticket verkrijgen als je 
verplaatsing per bus maakt. 
 
Leden van supportersclubs die een lopend stadionverbod of burgerrechterlijke uitsluiting 
hebben, kunnen gedurende die periode geen ticket bemachtigen voor uitwedstrijden. De 
supportersclub dient, wanneer hij hiervan op de hoogte wordt gebracht, daar gevolg aan te 
geven en desnoods de betrokken persoon nog te vervangen indien hij toch op bestellijst staat. 
 

ARTIKEL 7 : TICKETS 
 
Iedere supportersclub, aangesloten bij de VZW Supportersfederatie, kan tickets aanvragen voor 
uitwedstrijden mits hij reeds drie jaar actief is als supportersclub. Nieuwe leden 
(supportersclubs) of leden die minder dan 3 jaar actief zijn kunnen slechts tickets aanvragen 
indien er tickets onverkocht blijven.  
Tickets aanvragen gebeurt via de procedure omschreven in bijlage 1.  
Tickets kunnen enkel én alleen besteld worden via de website van de supportersfederatie. Elke 
andere vorm van bestellen is niet toegelaten.  
 
Niet-tijdige betaling of betaling op verkeerde rekening kan leiden tot sancties (zie artikel 11).   



 
 

ARTIKEL 8 : SUPPORTERSAVONDEN  
Iedere erkende supportersclub kan om de 2 jaar een supportersavond organiseren.  Formulieren 
en aanvragen moet ingediend worden bij de verantwoordelijke Supportersavonden van de 
supportersfederatie 
Een supportersclub die de reglementen niet naleeft, kan uitgesloten worden gedurende 3j om 
een supportersavond te organiseren 
 

ARTIKEL 9 : AKKOORDVERKLARING 
Elke supportersclub is bij haar aansluiting er toe gehouden de statuten van de VZW 
Supportersfederatie en de reglementen van inwendige orde te kennen en er zich akkoord mee 
te verklaren. 
 

ARTIKEL 10 : UITSLUITINGEN 
Bij niet naleving van het reglement van inwendige orde (RIO) supportersfederatie, RIO Club 
Brugge en de statuten van de supportersfederatie kan een supportersclub uitgesloten worden 
 

ARTIKEL 11 : SANCTIES 
- Te late betaling of op verkeerde rekening van tickets voor uitwedstrijden: 175€ boete wanneer 
tickets 3x te laat of op verkeerde rekening betaald worden over een periode van 3 seizoenen 
- Verdeling tickets uitwedstrijden : het naleven van de voorwaarden om in aanmerking te komen 
voor uitwedstrijden én naleving van de puntenranking en puntensysteem van de Federatie. 
Geen eigen puntensysteem gebruiken voor de verdeling van deze tickets. Momenteel nog in 
overleg met Club Brugge wat de opgelegde sanctie hiervoor gaat zijn. Eens goedgekeurd én 
ondertekend wordt dit toegevoegd.  
 
 

ARTIKEL 12 : UITVOERING 
Dit reglement van inwendige orde treedt in voege na goedkeuring ervan op de algemene 
vergadering van 1 december 2017. 


