HET CHARTER VAN RESPECT

Voetbal is voor ons veel meer dan een sport. Voetbal heeft ook een belangrijke pedagogische
waarde voor de jonge generatie spelers die u begeleidt. We willen de clubverantwoordelijken dan ook
aansporen om zich te engageren voor dit Charter van Respect.
Door de ondertekening van dit charter engageert (naam van de club)
....................................................................................................................................................................
,
alsook al zijn bestuurders en trainers, zich gedurende het hele partnerschap met Carrefour om:
De voetbalregels zoals die zijn opgenomen in het officiële voetbalreglement van de KBVB getrouw
aan te leren en ervoor te zorgen dat die door iedereen goed begrepen worden.
De noties spelplezier en Fair Play over te brengen op onze spelers, op het veld en ernaast.
Onze spelers te leren alle team- en clubleden te Respecteren.
Onze spelers te leren Respect te tonen voor hun tegenspelers: elke agressieve houding op het veld
bannen, gevaarlijke handelingen verbieden, geen enkele belediging gericht aan tegenstanders
toestaan.
Onze spelers te leren Respect te hebben voor de scheidsrechters: hun beslissingen respecteren
en geweld en beledigingen achterwege laten.
Erover te waken dat supporters de tegenspelers en de scheidsrechters respecteren en dat ze hun
team op een sportieve manier aanmoedigen.
Erover te waken dat de infrastructuren en het materiaal van anderen die de club ter beschikking stelt,
gerespecteerd worden.

Opgemaakt in 4 exemplaren te ................................................... op
......................................................................................................
De voorzitter

De trainer

De kapitein

PARTNERSHIPOVEREENKOMST
TUSSEN CARREFOUR EN DE CLUB SEIZOEN 2015-2016
TUSSEN
De CARREFOUR-winkel:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

vertegenwoordigd door ............................................... in zijn/haar hoedanigheid van .....................
hiertoe naar behoren gemachtigd,

hierna ‘CARREFOUR’ genoemd,

EN
Naam van de club: .........................................................................................,

gevestigd in .....................................................................................................

vertegenwoordigd door mevr. of dhr. ........................................ , in zijn/haar hoedanigheid van .......
hiertoe naar behoren gemachtigd,

hierna de ‘Club’ genoemd,

INLEIDING
CARREFOUR is een van de hoofdrolspelers op de Belgische distributiemarkt.
De Groep Carrefour en CARREFOUR zijn niet alleen nationaal en internationaal bekend in de
wereldwijde distributie, maar ook in de sportwereld, waar zij verschillende sportevenementen steunen:
de Franse nationale voetbalploeg, de Vuelta …
Vanuit de wens om actief deel te nemen aan de valorisatie van het Belgische voetbal, heeft
CARREFOUR de CLUB benaderd en zijn de PARTIJEN het volgende overeengekomen.
Artikel 1 Voorwerp
Het voorwerp van deze overeenkomst is het vastleggen van de rechten en plichten van beide
PARTIJEN.
Artikel 2 Rechten en plichten van de PARTIJEN
In het kader van deze overeenkomst verbinden beide PARTIJEN zich ertoe het imago van het
Belgische voetbal te promoten.
2.1 Rechten en plichten van CARREFOUR
CARREFOUR verbindt zich ertoe, teneinde de inspanningen van de CLUB te ondersteunen en bij te
dragen aan de ontwikkeling van het Belgische voetbal, om de CLUB 1 kit te geven bestaande uit: 10
shirts ( maat U8, met vermelding van het logo CARREFOUR, CARREFOUR Market of CARREFOUR
Market Mestdagh), 10 shorts, 10 paar sokken, 2 voetballen, 1 ballenzak,
1 sporttas en 10 hesjes. De CLUB kan kiezen uit twee maten, U10 en U15, en uit zes verschillende
kleuren: blauw, wit, rood, groen, zwart of geel. Het door de CLUB geplaatste order zal bij deze
overeenkomst worden gevoegd.
Het materiaal zal door CARREFOUR aan de CLUB worden overhandigd binnen een redelijke termijn
na ondertekening van de overeenkomst door de PARTIJEN. De overhandiging zal plaatsvinden
tijdens een door de winkel en/of de CLUB georganiseerd evenement. De bijzonderheden worden
tussen de partijen overeengekomen.
2.2 Rechten en plichten van de CLUB
Door deze overeenkomst onderschrijft de CLUB het concept ‘Carrefour Voetbal’.
Hij wordt dan op de hoogte gebracht van de verschillende plaatselijke activiteiten die zijn
CARREFOUR-partnerwinkel organiseert en waaraan hij kan deelnemen of waarbij hij betrokken kan
zijn.
De CLUB verbindt zich ertoe de volgende verplichtingen na te leven:
Verplichtingen met betrekking tot de statuten:
Een vereniging zonder winstoogmerk zijn volgens de wet van 27 juni 1921 betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de
stichtingen.
Verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de toegewezen middelen:
Het door CARREFOUR geleverde materiaal in het kader van deze overeenkomst gebruiken tijdens
wedstrijden en trainingen.

Verplichtingen met betrekking tot de door CARREFOUR georganiseerde activiteiten:

Het promotiemateriaal van de winkel uithangen in de clublokalen (3 affiches van A1-formaat) als blijk
van het partnership.
Diverse verplichtingen
De CLUB ondertekende het ‘Charter van Respect’ en verbindt zich ertoe dit mee te delen aan alle
spelers, leden en bestuurders van de CLUB







Fungeren als voetbalambassadeur en als sportambassadeur in het algemeen, door bepaalde
waarden toe te passen zoals ‘eerbied voor de spelregels en de tegenstanders’, door ‘fair play’
hoog in het vaandel te dragen en door de voetbalethiek na te leven;
Jonge spelers opleiden (aanwezigheid van een voetbalschool of ‘jeugdcategorieën’ 6 tot 17
jaar);
Op geen enkele manier schade toebrengen aan de reputatie, de naam en het imago van
CARREFOUR;
Geen enkele informatie van welke aard ook bekendmaken over de situatie en de gegevens
die CARREFOUR eventueel zou kunnen meedelen in het kader van dit partnership;
Geen overeenkomst met een gelijkaardig voorwerp sluiten met derden waarvan de
hoofdactiviteit bestaat uit de niet-gespecialiseerde grootdistributie, die op welke manier ook
zou indruisen tegen deze overeenkomst;
Verbindt zich ertoe alle noodzakelijke inlichtingen te verstrekken om de ‘clubfiche’ in te vullen
en het informatieverkeer tussen CARREFOUR, het District, de Liga en de CLUB te
vergemakkelijken, en iedere door CARREFOUR gevraagde inlichting te geven die nodig is
voor het bijwerken van de fiche.

Artikel 3 Garantie
CARREFOUR garandeert dat zij in het kader van deze overeenkomst het merk ‘CARREFOUR’ vrij
kan gebruiken.
Niettemin staat deze overeenkomst geen enkel recht toe op het merk ‘CARREFOUR’, dat de
exclusieve eigendom is en blijft van CARREFOUR.
Ieder gebruik door de CLUB van het merk CARREFOUR of van een intellectueel eigendomsrecht dat
toebehoort aan CARREFOUR, wordt enkel toegestaan binnen het strikte kader van deze
overeenkomst en moet vooraf ter goedkeuring aan CARREFOUR worden voorgelegd. De CLUB
verbindt zich ertoe de kleuren, afmetingen en andere kenmerken van het logo van CARREFOUR,
CARREFOUR Market of CARREFOUR Market Mestdagh niet te veranderen.
Artikel 4 Looptijd en opzegging
Deze overeenkomst wordt gesloten voor bepaalde tijd, te rekenen vanaf de ondertekening ervan tot
30 juni 2016.
Mocht een van de PARTIJEN één of meer verplichtingen, vastgelegd in deze overeenkomst, niet
naleven, dan kan de benadeelde partij de overeenkomst van rechtswege vervroegd opzeggen. Dat
moet vijftien dagen na een vergeefse ingebrekestelling tot uitvoering van de verplichtingen per
aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging betekend worden aan de in gebreke blijvende partij.
Aan het einde van de overeenkomst, om welke reden ook, verbindt de CLUB zich ertoe om het in het
kader van dit partnership ter beschikking gestelde materiaal terug te geven aan CARREFOUR binnen
een termijn van 15 dagen volgend op de beëindiging van de overeenkomst.
Artikel 5 Bevoegde rechtbanken
Vóór het aanspannen van een rechtszaak moeten de PARTIJEN te goeder trouw proberen om hun
geschillen over de geldigheid, de uitvoering en de interpretatie van de overeenkomst in der minne op
te lossen. De PARTIJEN moeten samenkomen om hun standpunten aan elkaar te toetsen en alle
nuttige vaststellingen te doen om tot een oplossing te komen voor het conflict dat tussen hen is
ontstaan.

De PARTIJEN moeten proberen om een minnelijke schikking te treffen binnen een termijn van 30
dagen nadat een van hen de noodzaak aangaf van een minnelijke schikking, per aangetekend
schrijven met ontvangstbewijs.
De PARTIJEN wensen de procedure beschreven in de 2 paragrafen hierboven contractuele kracht te
verlenen. Het is de gemeenschappelijke wens van beide PARTIJEN dat een rechtszaak die door een
van hen wordt aangespannen zonder dat deze procedure toegepast wordt, onontvankelijk is;
Kan er geen minnelijke schikking gevonden worden, dan zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.
deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

Opgesteld in ................................................................. , op ...........................................................
in vier originele exemplaren van ieder twee bladzijden.

Voor de CLUB, ...................................................

Voor CARREFOUR,

............................................................................
Naam: ................................................................

Naam: .......................................................

Handtekening:

Handtekening:

