REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE :
SUPPORTERSCAFES & BUITENLANDSE SUPPORTERSCLUBS*
*(Buitenlandse supportersclubs = buiten de BENELUX)

Om als supporterscafé of buitenlandse supportersclub* aanvaard te worden moet een officiële aanvraag
gericht worden aan de vzw Supportersfederatie, via info@supportersfederatie.be
De raad van bestuur zal de kandidatuur van de aanvraag onderzoeken en er al dan niet een positief
antwoord op geven na raadpleging van de voorwaarden.
De supporterscafé mag geen afscheuring of een vermenigvuldiging zijn van een huidig bestaand lid
(erkende supportersclub).
Iedere supporterscafé en buitenlandse sup. club* dient jaarlijks in de maand juli lidgeld te betalen van
50 euro per seizoen , mag een bestuur en leden in de site van de federatie steken.
Iedere supporterscafé en buitenlandse sup. club* ontvangt bij aansluiting een officieel nummer en een
officiële vlag en moet deze vlag teruggeven bij stopzetting.
De aangesloten supporterscafés en buitenlandse sup. clubs* 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 een organisatie van een supporterscafé of buitenlandse
sup. club*. Geen enkel verhaal kan aangenomen worden en elke supporterscafé of buitenlandse sup.
club* verklaart zich hiermee akkoord door het aanvaarden van dit reglement.
De raad van bestuur van de federatie vergadert regelmatig. Er worden enkele keren per jaar algemene
vergaderingen gehouden. Hierop mag de verantwoordelijke van een supporterscafé of buitenlandse
sup. club* aanwezig zijn maar is zijn aanwezigheid niet verplicht. Zij hebben geen stemrecht in de vzw
Supportersfederatie Club Brugge.
Het logo van Club Brugge mag niet gebruikt worden.
Alle niet toegestane gebruiken zullen wettelijk vervolgd worden.
De vzw Supportersfederatie Club Brugge opteert om een eigen logo te gebruiken bij verkoop van
merchandising.
Bij het maken van flyers, affiches of kalenders mag het logo van de Supportersfederatie wel gebruikt
worden bij voorafgaandelijke toestemming.
Wanneer feestelijkheden worden ingericht waaraan spelers van Club Brugge deelnemen, moet
voorafgaandelijk schriftelijke toelating verleend worden door de raad van bestuur. Ingeval van niet
naleven van de reglementen zal de supporterscafé of buitenlandse sup. club* verwijderd/uitgesloten
worden uit de vzw Supportersfederatie Club Brugge en zijn aansluitingsnummer verliezen.
Ieder supporterscafé en buitenlandse sup. club* van de vzw Supportersfederatie moet de richtlijnen of
verplichtingen die ze ontvangen van de vzw supportersfederatie, Club Brugge , veiligheidsdienst , politie
of overheid strikt na leven bij alle thuiswedstrijden van Club Brugge of ieder ander georganiseerde
activiteit van de vzw.
Een supporterscafé kan geen beroep doen op tickets voor uitwedstrijden van Club Brugge.
Een supporterscafé kan geen supportersavond organiseren. Dit is enkel toegelaten aan de erkende
supportersclubs van de vzw Supportersfederatie. In geval door de vzw wordt vastgesteld dat een
supporterscafé zich toch vergrijpt zal de betrokkene supporterscafé uitgesloten worden uit de vzw
Supportersfederatie.
Opgemaakt te Brugge op 23 augustus 2018
Raad van bestuur Supportersfederatie Club Brugge : Nico Cappaert , Philip Goeminne, Kristof Huysveld,
Frederik Van Eenoo, Nathalie Baes en Marcel Vandenberghe .

