Intern reglement
Om de goede gang van zaken binnen onze jeugdopleiding te kunnen garanderen zijn er
duidelijke afspraken onder de vorm van een intern of huisreglement nodig.
Deze documenten zijn te allen tijde een houvast. Bovendien is het de bedoeling om proactief
in te spelen op mogelijke problemen. Voorkomen is dan ook beter dan genezen.
Richtlijnen en reglementen kunnen maar alleen maar doeltreffend zijn als ze door alle
partijen worden opgevolgd.

Gedragscodes voor spelers
Stiptheid







Voor de training ben je uiterlijk 15 min voor aanvang in de kleedkamer aanwezig.
Stipt op het aanvangsuur van de training begeven we ons samen met de trainer naar
het oefenveld.
Bij thuiswedstrijden ben je uiterlijk 1 uur (U12 –U21) of 45 min (U6-U11) voor
aanvang in de kleedkamer aanwezig.
Bij uitwedstrijden komt men op het afgesproken tijdstip samen. (parking aan A terrein)
Aanwezigheid op de training is verplicht
Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is aanwezig te
zijn voor de training of wedstrijd, verwittig dan tijdig en persoonlijk de trainer.
Verjaardagsfeestjes en andere zijn geen geldig excuus.
Uiterlijk 30 min na het einde van de training / wedstrijd worden de kleedkamers
verlaten.

Houding






Wees altijd en overal beleefd
Behandel medespelers, tegenstrevers, trainers, afgevaardigden en vrijwilligers met
het nodige respect
Bij aankomst en vertrek geef je je trainers en afgevaardigden steeds een hand
Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter na de wedstrijd ( ook na verlies)
In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk. Pesten tolereren we niet.

Hygiëne



Wij zijn voorstander om zich na iedere training of wedstrijd te douchen. Het gebruik
van badslippers wordt hierbij aanbevolen.
Er worden geen sieraden (horloge,ketting,armband,oorbellen,piercing,…) gedragen
tijdens training of wedstrijd.
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Verzorging en voeding





Alcohol, roken en slechte voeding hebben een negatieve invloed op de lichamelijke
conditie en sportprestaties en dienen dus vermeden te worden.
Goede en voldoende nachtrust is wenselijk
Het wordt aangeraden om voor een training of wedstrijd een lichte vetarme maaltijd te
nuttigen. Het gebruik van koolzuurhoudende dranken wordt afgeraden.
Een gezonde en afwisselende voeding met verse groenten en fruit is aan te bevelen.

Kledij & materiaal





Iedereen die zijn lidgeld betaald heeft, ontvangt zijn pakket bestaande uit …..
Zorg dat je steeds aangepast schoeisel bij hebt naargelang de weeromstandigheden.
Op het kunstgras zijn enkel multi toegelaten.
Lange broek is verplicht tijdens de trainingen in de winterperiode
(regenvestje is bij regen aanbevolen)
De verloren voorwerpen bevinden zich in de kleine ruimte aan het einde van de gang
van de kleedkamers

Infrastructuur








De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden. Er wordt niet met de
bal gespeeld noch tegen de deuren getrapt.
Toiletten dienen netjes te worden achtergelaten.
De eindverantwoordelijkheid van het reinigen van de kleedkamers ligt bij de trainers.
(beurtrol – laatste speler - ..)
Het trainingsmateriaal zal volgens beurtrol steeds naar het trainingsveld worden
gebracht en na de training weer worden verzameld en netjes in de opbergruimte
worden geplaatst.
Verplaatsbare doelen worden na de training terug op de daarvoor voorziene plaatsen
geplaatst. Deze doeltjes worden gedragen en niet over het veld gesleept.???
Er wordt niet aan de doelen of doelnetten gehangen
Kortom, het materiaal en de infrastructuur worden steeds met het nodige respect
behandeld.

Intern reglement

2/ 4

Gedragscodes voor ouders
Ouders, familie en vrienden zijn van harte welkom langs de velden en in de kantines.
Supporters zorgen immers voor een sfeervolle entourage bij het jeugdvoetbal.
Wel wordt verwacht dat onze supporters zich waardig trachten te gedragen en dat in al zijn
facetten.

Wat verwachten we van de ouders












Steun uw zoon/dochter vooral bij tegenslagen en relativeer goede prestaties
Sportief gedrag tijdens en na de wedstrijden dit tegen over uw zoon/dochter, zijn/haar
ploegmaats, de trainer en afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter.
Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten.
Coaching gebeurt enkel door de trainer. In onderlinge afspraak met de trainer kan de
afgevaardigde eventueel meehelpen.
Wij vragen ook uw kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen of
wedstrijden te verbieden.
Gelieve negatieve kritiek te beperken.
Voor vragen of problemen van sportieve aard kan men terecht bij de trainer. Kom je
er met deze persoon niet uit, dan kan men de jeugdcoördinator inschakelen. Voor
extra sportieve vragen kan je steeds de afgevaardigde die eventueel beroep kan
doen op het bestuur.
Zoals u weet kost de jeugdwerking een aardige som per speler. Het lidgeld is
ontoereikend om alle kosten te dragen. Daarom zijn wij verplicht jaarlijks club
activiteiten te organiseren zoals tornooi, mossel-of eetfestijn, etc. Daarom vragen wij
helpende handen.
Gelieve op regelmatige basis uw plicht als ouder op te nemen en voor vervoer te
zorgen.
Tijdens wedstrijden & trainingen vragen we om de terreinen niet te betreden.

Betaling lidgeld
Zie brief van het bestuur als bijlage
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Nog wat info zowel voor speler als ouder
Pesten
VK liedekerke wil haar jeugdspelers een omgeving bieden waarin zij zich op een prettige en
positieve wijze kunnen ontwikkelen. Pesten verstoort dat en helaas gebeurt pesten overal.
Om het pesten zoveel mogelijk te voorkomen hebben we een pestprotocol opgesteld.
De 10 gouden regels van het pestprotocol
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Je beoordeelt andere speler niet op zijn/haar uiterlijk;
Je sluit een andere speler niet buiten van activiteiten;
Je komt niet zonder toestemming aan de spullen van een ander;
Je scheldt een andere speler niet uit en je verzint geen bijnamen;
Je lacht een andere speler niet uit en je roddelt niet over andere spelers;
Je bedreigt elkaar niet en je doet elkaar geen pijn;
Je accepteert een andere speler zoals hij of zij is;
Je bemoeit je niet met een ruzie door zomaar partij te kiezen;
Als je zelf ruzie hebt, praat het eerst uit; lukt dat niet dan meld je dat bij de trainer of
afgevaardigde
10. Als je ziet dat een speler gepest wordt, dan vertel je dat aan de trainer of
afgevaardigde. Dat is dan geen klikken!
De samenwerking tussen trainer – afgevaardigde – ouders en spelers bepaalt voor een
belangrijk deel de sfeer en het klimaat in een team. Met.andere woorden iedereen is hiervoor
verantwoordelijk.

Studie & voetbal





De studie heeft altijd voorrang op het voetbal
Indien een speler verstek moet geven door schoolverplichtingen, dient dit gemeld te
worden. Hiervoor zal altijd begrip worden getoond.
Tijdens de examens zal voor de oudere leeftijdscategorieën het trainingsritme
aangepast worden.
Vergeet niet dat succes op school en succes in voetbal meestal hand in hand gaan

Schorsingen
Bij wangedrag binnen of buiten de club kan door de trainer, de jeugdcoördinator, de
afgevaardigde of het bestuur een disciplinaire straf worden opgelegd na raadpleging van alle
betrokken partijen.
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