PARTNERSHIP CHARTER TUSSEN STANDARD LUIK en DE
VZW « LA “FAMILLE DES ROUCHES” »
Sinds haar oprichting in 2001, heeft de VZW « Famille des Rouches » als
doelstelling een overkoepelend orgaan te vormen boven de 64 supportersclubs
van Standard, wat maar liefst meer dan 14.000 geabonneerde leden
vertegenwoordigd.
Ze verdedigt de belangen van de supporters en van de club boven alles.
Ze zet zich in om de ziel van Standard en de spirit die de Rouches kenmerkt, in
stand te houden, zodat eenieder zijn passie kan blijven beleven en Standard Luik
blijft koesteren en aanmoedigen.
De NV Standard de Liège, diens Voorzitter en de leden van de Bestuursraad
benadrukken het werk van de VZW "Famille des Rouches" de afgelopen jaren,
alsook de pioneersrol die de VZW wist te spelen in België maar ook op Europees
niveau.
Ze wijzen nogmaals op het belang van la Famille des Rouches voor de Club, en
ze beschouwen de VZW als de 12e Man van de Club en de enige erkende officiële
supportersorganisatie.
Iedere supportersclub die het statuut « officiële supportersclub van Standard »
wenst te bekomen, moet verplicht lid zijn van de VZW "Famille des Rouches".
Met onderhavig « Partnership Charter » beogen de betrokken partijen meer
gestructureerde relaties tussen de VZW "Famille des Rouches", het Clubbestuur
en de NV Standard de Liège, zodat de rolverdeling beter zouden worden
gedefinieerd, wat zou bijdragen tot de verduidelijking van eenieders missie en
wat de te ontwikkelen synergiën beter zou aantonen.
De VZW Famille des Rouches wordt de geprivilegieerde partner voor al het
mogelijke dat betrekking heeft - van dichtbij of van ver - op de supporters van
Standard Luik. In dit verband, wordt ze ook betrokken partij voor wat betreft het
beleid en de beslissingsprocessen hieromtrent.
Hiermee wordt onder andere beoogt :
- De aanpassingen aan het stadion.
- De Veiligheidsmaatregelen in het stadion en de tuchtsancties ten nadele van
supporters met respect voor de geldende wetgeving in dat verband.
- De animaties tijdens wedstrijden en de promotionele voordelen die verleend
worden aan de officiële supportersclubs.
-

Ticketing.

-

Verplaatsingen.

-

De Maatschappelijke Missie.

- De vertegenwoordiging van spelers, trainers, stafleden, en bestuursleden
tijdens de verschillende activiteiten die door officiële supportersclubs worden
georganiseerd.
-

De organisatie van de Opendeurdag van de Club.

Voor wat betreft het sportieve beleid zal de VZW « Famille des Rouches » haar
beschouwingen inzake onderwerpen die hierop betrekking hebben, aan het
Bestuur van de Club overmaken. Deze meetings zullen plaatsvinden met respect
voor aspecten van vertrouwelijkheid, en de VZW "Famille des Rouches” zal een
minimale vertegenwoordiging sturen. Het doel is hier het vertrouwelijk karakter
van bepaalde gegevens over spelers of over de Club, geen ruchtbaarheid mee te
geven.
In het kader van dit Charter, verbindt de Raad van Bestuur van de VZW “Famille
des Rouches” zich ertoe om:
- het werk binnen de VZW ”Famille des Rouches” te regelen en de leden een
interne ordereglement voor te stellen, zodat elke van de 64 supportersclub de
kans krijgt deel te nemen aan de ontwikkeling van de maatschappelijke
doelstelling van de VZW, door deelnames aan activiteiten en aan de werking van
de VZW.
- de leden de bestaande diensten voor te stellen en er bijkomende te
ontwikkelen, zodat de ”Famille des Rouches” een meerwaarde wordt, en zodat
het familiaal gevoel verder wordt versterkt. Daarnaast moet ze ook de interne
communicatie verder uitbouwen, om een goede informatiestroom te
garanderen.
- de fans nader te betrekken met Standard als voetbalclub, in de vorm van een
meer directe deelname aan de werking, bijvoorbeeld aan de hand van
werkgroepen die onderwerpen zoals hierboven vermeld, aankaarten.
- geen externe verenigingen en projecten te erkennen die ingaan tegen de
belangen van de supporters en van de club.

De NV Standard de Liège verbindt zich ertoe jaarlijks een financiële subsidie te
verlenen aan de VZW ”Famille des Rouches”, zodat ze alles in het werk kan
stellen en haar maatschappelijke doelstellingen die in haar statuten staan
vermeld, kan verwezenlijken.

Deze subsidie zal onderling door beide partijen worden bepaald, ten laatste de
1ste december van het jaar dat het betrokken burgerlijk jaar voorafgaat.

De NV Standard de Liège zal ermee instemmen dat de VZW “Famille des
Rouches” vertegenwoordigd wordt in de Raad van Bestuur met een post als
bestuurslid. Het profiel, alsook de modaliteiten van deze post, zullen door de club
worden afgebakend, in overleg met de VZW “Famille des Rouches”.

Er zal, in het kader van dit Charter, een verzoeningsorgaan tussen de 2
mandatarissen die het Charter ondertekenen, worden opgericht, zijnde de VZW
Fan Coaching.
Dit orgaan wordt ermee belast beide partijen te verzoenen mochten zich
meningsverschillen tussen de 2 voordoen, met betrekking tot alle onderwerpen
die impact hebben op supporters van Standard Luik en met betrekking tot
eventuele conflictsituaties die zouden kunnen opduiken.

Aan dit Charter gaat een bijlage. Hierin zullen op een meer gestructureerde
manier de verschillende thema’s en onderwerpen, die hierbij tot de bevoegdheid
van de VZW “Famille des Rouches” worden opgedragen, worden ontwikkeld.

Bij verkoop van de club, verbindt de NV Standard de Liège, vertegenwoordigd
door zijn Voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur, zich om onderhavig
Charter op te nemen in de verkoopovereenkomst met een mogelijke opkoper.

