
  CHARTER TUSSEN BESTUUR EN SUPPORTERS SPORTING HASSELT   
 
 
Artikel 1 : De supporters maken van elke voetbalwedstrijd een feest, wat ook de inzet van de 
wedstrijd mag zijn. 
  
Artikel 2 : De supporters houden zich aan alle regels opgelegd door de voetbalwet, het intern 
reglement van Sporting HASSELT alsook de regels van de sportieve ethiek, in bijzonder ten aanzien 
van de scheidsrechters, spelers van Sporting HASSELT en tegenstander, toeschouwers en het 
bestuur. 
  
Artikel 3 : De supporters blijven in alle omstandigheden verantwoordelijk voor hun gedrag en dragen 
de gevolgen van hun daden. Zij engageren zich tot vergoeding van de schade wanneer de club door 
hun gedrag financieel dan wel materieel nadeel lijdt. 
  
Artikel 4 : De supporters nemen niet deel te nemen aan activiteiten die de veiligheid van de andere 
toeschouwers in het gedrang zouden kunnen brengen of die de orde van een wedstrijd zouden 
kunnen verstoren, zowel thuis als op verplaatsing. 
  
Artikel 5 : De supporters aanvaarden de veiligheidsaanwijzingen. Zij respecteren de personen die de 
veiligheid trachten te garanderen zoals de ordediensten en/of stewards. 
 
Artikel 6 : De supporters hebben respect voor de vrijwilligers van Sporting HASSELT. 
  
Artikel 7 : De supporters engageren zich ertoe om de stadioninfrastructuur en alle andere 
infrastructuur in de omgeving van het stadion, zowel thuis als op verplaatsing, te respecteren. 
 
Artikel 8 : De supporters weerhouden zich van enige vorm van racisme en xenofobie. 
  
Artikel 9 : De supporters blijven sportief zowel bij een overwinning als bij een nederlaag. 
  
Artikel 10 : De supporters gedragen zich als ambassadeurs van Sporting HASSELT en respecteren de 
regels van dit charter. Zij aanvaarden bij niet-naleving van dit charter een gepaste sanctie van het 
bestuur van Sporting HASSELT. 
 
Artikel 11 : Het bestuur van Sporting HASSELT engageert zich om de supporters in de best mogelijke 
omstandigheden de wedstrijd te laten bijwonen en staat open voor initiatieven om de 
wedstrijdbeleving te verbeteren. 
 


