Huishoudelijk reglement
Stiptheid
-

-

-

Voor de training ben je uiterlijk 15 minuten voor aanvang aanwezig in de kleedkamer
of op terrein.
Bij wedstrijden komt men op het afgesproken tijdstip en plaats samen.
Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet aanwezig kan zijn,
verwittigt hij tijdig de trainer. Een trainer maakt een voorbereiding van wat hij op
training zal doen. Dit doet hij in de overtuiging om x-aantal spelers tot zijn
beschikking te hebben. Het is dus een vorm van respect richting een trainer om zo
snel mogelijk, en dus minstens 2u voor aanvang van de training te verwittigen, bij
wedstrijden liefst 24u voordien. Dit kan via de Pro Soccer App.
Vertrekt een speler op vakantie of op weekend dan brengt hij zijn trainer hier zo snel
als mogelijk van op de hoogte.
Spelers vanaf 12 jaar dienen steeds in het bezit te zijn van hun identiteitskaart.
Indien ze dit niet in hun bezit hebben kunnen ze niet deelnemen aan een wedstrijd
(bondsreglement).
Indien een speler niet aanwezig was op de laatste training voor een wedstrijd
informeert hij bij zijn trainer of en hoe laat hij aanwezig moet zijn bij de volgende
wedstrijd.

Houding
-

-

Wees altijd en overal beleefd.
Ongehoord taalgebruik laten we achterwege.
Behandel je medespelers, tegenstrevers, scheidsrechter en al de mensen die je je
favoriete hobby laten beoefenen steeds met respect.
Bij aankomst en vertrek geef je de trainer en de afgevaardigde steeds een hand.
Elke speler schudt ongeacht het resultaat steeds de hand van de scheidsrechter en
de tegenstander na het beëindigen van de wedstrijd.
We zitten niet aan andermans spullen en/of kledij.
Voor elke wedstrijd betreden we in groep het terrein.
Een goede sfeer binnen de ploeg is belangrijk, ook naar de prestaties op het veld toe.
Voetbal is een teamsport en elke speler is een schakel in de ketting. Conflicten
kunnen ten allen tijde met de betrokkene, de trainer en/of de TVJO worden
besproken.
Uitslagen en rangschikkingen zijn leuk, maar steeds ondergeschikt aan de
ontwikkeling en de prestaties van de speler.

Hygiëne
-

-

Vanaf U10 adviseren we om na elke training een douche te nemen. Na wedstrijden
verwachten we dat elke speler een douche neemt. Het gebruik van badslippers
wordt hierbij aanbevolen.
Er worden geen sieraden gedragen tijdens trainingen of wedstrijden.
Vanaf U10 worden geen ouders meer toegelaten in de kleedkamers. Dit is terrein
voor spelers, trainer en afgevaardigde.

Verzorging
-

Alcohol, drugs, roken en slechte voeding hebben beslist een slechte invloed op de
lichamelijke conditie en sportprestaties en dienen dus vermeden te worden.
Een goede nachtrust bevordert de prestaties.

Kledij en materiaal
- Voor en na de wedstrijden draagt elke speler het trainingspak dat door de club
-

gegeven werd. Dit trainingspak dient niet gebruikt te worden om te trainen.
Scheenbeschermers zijn verplicht tijdens de wedstrijden en de trainingen en worden
aangekocht door de speler.
Een regenjasje in het bezit hebben bij wedstrijden wordt aanbevolen.
Voetbalschoenen: U6àU10 zijn van bondswege verplicht om met vaste studs te
spelen.
Zorg dat je steeds aangepast schoeisel hebt naarmate de weersomstandigheden. Op
een hard terrein met studs spelen is gevaarlijk en dus geen goed idee.
Gepoetste schoenen gaan langer mee en ogen mooier. Een voetballer zorgt er dus
steeds voor dat zijn schoenen gepoetst zijn.

Infrastructuur
-

Er wordt niet aan netten, doelen of omheining gehangen
Alles heeft een plaats. Na de training wordt samen met de trainer het materiaal
opgeruimd en opgeborgen in de materiaalruimte.
In de kleedkamer wordt niet met een bal gespeeld.
Schoenen worden buiten gereinigd en niet in de kleedkamer.
De kleedkamer wordt steeds netjes achtergelaten.

Vervoer
-

Wees op het afgesproken uur ter plaatse om op tijd richting een wedstrijd op
verplaatsing te kunnen vertrekken. Wie rechtstreeks naar een wedstrijd gaat brengt
de trainer hiervan op de hoogte.

Studie en voetbal
-

De studie heeft steeds voorrang op het voetbal.
Indien een speler verstek moet geven door schoolverplichtingen, dient dit gemeld te
worden aan de trainer, maar zal daar steeds begrip voor getoond worden.
Vergeet niet dat succes op school en succes in voetbal vaak hand in hand gaan.

Supporters
Ouders, familie en vriendin van jeugdspelers zijn massaal welkom. Zij zorgen immers voor
een sfeervolle entourage en beleving bij het jeugdvoetbal. We vragen wel om zich steeds als
een waardige supporter te gedragen.
Wat verwachten we van een ouder/supporter:
- Positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestatie van uw
zoon/dochter. Steun uw kind vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en relativeer
slechte en goede prestaties.
- Sportief gedrag en gezond enthousiasme zijn belangrijk voor, tijdens en na de
wedstrijden. U vervult een voorbeeldfunctie!
- Voetballers dienen te weten van wie ze instructies moeten ontvangen. Ook al
bedoeld elke ouder het goed, er is slechts 1 coach en die geeft instructies aan de
voetballers. COACHING GEBEURT DUS ENKEL DOOR DE COACH.
- Het beloven van materiële zaken na het leveren van een goede individuele prestaties
is niet bevorderlijk in een teamsport.
- We vragen om uw kind niet te straffen door het niet mogen komen trainen of
deelnemen aan een wedstrijd. Hierbij is niet enkel uw kind, maar de voltallige groep
gestraft.
- Gelieve negatieve kritiek steeds intern te bespreken.
- Deelnemen aan een tornooi is een noodzaak om zelf een tornooi te kunnen
organiseren. Gelieve dus steeds tijdig mee te delen aan welke tornooien uw kind wel
of niet kan deelnemen.
- Voor vragen i.v.m. het sportieve kan je steeds terecht bij de trainer en de TVJO. Voor
extra-sportieve zaken kan steeds de TVJO of iemand van het bestuur worden
aangesproken.
- Voor de veiligheid van onze spelers vragen wij de ouders om hun kinderen max 15
min na het beëindigen van een training af te halen.

