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Clubreglement (jeugd) ploegen Stormvogels Haasrode
In onze maatschappij worden overal afspraken gemaakt en regels vastgelegd. Om er voor te zorgen
dat ook onze club op een goede manier blijft draaien, hebben we onderstaand handvest opgesteld.
We richten ons hierbij tot spelers, ouders, trainers, ploegafgevaardigden en alle andere
medewerkers van Stormvogels Haasrode

Voor spelers en hun ouders
Lidgeld:
Het bestuur bepaalt ieder seizoen hoeveel lidgeld de spelers dienen te betalen.
In deze prijs zitten de volgende zaken vervat:
- aansluiting bij de KBVB
- verzekering
- deelname aan trainingen en wedstrijden
- gebruik van de infrastructuur
- een drankje na iedere wedstrijd
Het betalen van dit lidgeld betekent dat spelers en ouders ons clubreglement accepteren en zullen
toepassen.
Respect:
- Spelers en ouders hebben respect voor elkaar, voor de trainers, voor andere medewerkers en
voor de tegenstander en de scheidrechter. Als club vinden we beleefdheid en sportief gedrag van
al onze clubleden en hun ouders heel erg belangrijk. We geven de trainer en de afgevaardigde
dus een hand.
- We willen een club met een veilig klimaat waar pesten niet toegelaten is. Indien je toch
slachtoffer of getuige van pesterijen zou zijn, spreek je best zo snel mogelijk je trainer, een
bestuurslid of de ombudsman aan. Zij kunnen, in samenspraak met jou, de nodige stappen
ondernemen om het probleem op te lossen.
- Spelers hebben respect voor al het ter beschikking gestelde oefenmateriaal, voor de
sportuitrusting, voor de kleedkamers en voetbalvelden, voor de kantine.
- Vanaf U13 tot en met U21 neemt elke speler haar/zijn genummerde bal meer naar huis. Geen bal
mee op training = geen training. Indien de speler haar/zijn bal verloren is of stuk is dan kan er
een nieuwe aangekocht worden aan de prijs van 10,00 Euro.
- Wanneer een speler en/of zijn ouders het niet eens zijn met bv. de trainer, maken ze best een
afspraak met de betrokken persoon om dit op een rustige manier uit te praten. We staan als club
zeker open voor kritiek, als deze op een positieve manier aan de betrokken persoon gegeven
wordt.
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Deelname aan (extra-)sportieve organisaties van de club: iedere speler probeert in de mate van
het mogelijke deel te nemen aan sportieve (zoals tornooien) of andere evenementen (zoals
steakdagen, …).
Het gebruik van drugs of andere genotsmiddelen in het algemeen wordt binnen de club niet
getolereerd. Het is ieders taak om hierover te waken. Misbruik wordt best gemeld aan de trainer,
een bestuurslid of de ombudsman. Deze personen kunnen dan de nodige stappen ondernemen.

Trainingen:
- De spelers zijn 10 minuten vóór de start van de training aanwezig.
- Wie niet kan komen trainen, verwittigt tijdig en persoonlijk de trainer.
- De trainer is verantwoordelijk voor de spelers vanaf een kwartier voor de aanvang van de
training tot wanneer de spelers na het douchen de kleedkamers verlaten.
- Op het einde van de training volgen de spelers de richtlijnen van de trainer wat betreft het
opruimen van het gebruikte materiaal.
- In samenspraak met de trainer kunnen ouders de spelers vergezellen in de kleedkamers voor het
helpen bij het omkleden en douchen.
Na de training wordt er eerst door iedereen mee opgeruimd, elke speler heeft haar/zijn bal mee
en nadat iedereen haar/zijn bal heeft, verlaten we de oefenvelden.
- Elke speler (zeker vanaf U10) neemt een douche na de training. Uitzonderingen hierop worden
met de trainer besproken.
Alle spelers zijn er samen verantwoordelijk voor dat de kleedkamer netjes wordt achtergelaten.
Dit wil onder andere zeggen dat alle afval in de daarvoor bestemde vuilnisbakken gedeponeerd
wordt. De trainer zorgt voor een beurtrol voor het poetsen van de kleedkamer. De spelers dienen
zich hieraan te houden. Uitzonderingen worden met de trainer besproken.
Voetbalschoenen worden gereinigd op de daarvoor voorziene plaatsen (zeker niet in de
douche!).
De gedragen voetbalkledij wordt voorzien van de naam van de speler. Zeker bij trainingsvesten
en -broeken is dit noodzakelijk.
Een speler verlaat het voetbalveld enkel mits toestemming van de trainer.
Wedstrijden:
- Bij thuiswedstrijden zijn de spelers een uur of 3 kwartier (jongsten) vóór de start van de wedstrijd
aanwezig.
- Bij uitwedstrijden zijn de spelers zijn 10 minuten vóór het afgesproken vertrekuur aanwezig op
de parking van de club. Wie rechtstreeks naar de uitwedstrijd rijdt, speekt dit vooraf goed af met
de trainer en/of ploegafgevaardigde.
- Ouders, grootouders, nonkels, tantes, vrienden, … zijn zeker welkom op de wedstrijden om de
ploeg in zijn geheel op een positieve manier aan te moedigen!
- Wie niet kan deelnemen aan de wedstrijd, verwittigt tijdig en persoonlijk de trainer.
- Alle spelers proberen tijdens de wedstrijd de richtlijnen van de trainer op te volgen.
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In samenspraak met de trainer kunnen ouders de spelers vergezellen in de kleedkamers voor het
helpen bij het omkleden en douchen.
De wedstrijduitrusting wordt na de wedstrijd op de afgesproken manier in de daarvoor bestemde
tas gelegd. Geen enkele speler heeft het recht om een voetbalbroek of een voetbalshirt mee
naar huis te nemen.
Na de wedstrijd wordt er door iedere speler gedoucht. Uitzonderingen hierop worden met de
trainer besproken.
Na de wedstrijd (ook op verplaatsing) laten de spelers de kleedkamer netjes achter. D.w.z. dat
alle afval in de daarvoor bestemde vuilnisbakken gedeponeerd wordt.
Trainingsbroek en -vest zijn verplicht.

Verzekering:
Indien een speler tijdens een wedstrijd of training een ongeval heeft, dient hij zich aan de volgende
richtlijnen te houden:
- De secretaris van de club of de persoon die deze dossiers opent, wordt zo snel mogelijk op de
hoogte gebracht door hem het formulier “aangifte van ongeval” samen met een kleefbriefje van
de mutualiteit te bezorgen. Dit moet binnen de 14 dagen gebeuren, anders wordt de aangifte
geweigerd door de KBVB.
- Indien er een behandeling door een kinesist vereist is, moet de behandelende arts hiervoor een
voorschrift schrijven. De KBVB kan dan hiervoor de toelating geven. Een eventuele verlenging
van deze behandeling kan pas nadat er een nieuw voorschrift wordt uitgeschreven. Ook dit
medisch voorschrift dient aan de secretaris van de club overhandigd te worden.
- Indien er voor een kwetsuur een dossier wordt ingediend bij de KBVB, mag men de deelname
aan trainingen of wedstrijden pas hervatten nadat er een doktersbriefje werd ingediend waaruit
blijkt dat de speler hersteld is van de kwetsuur.

KWALITEIT IS TEAMWORK
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Voor trainers
-

De trainer heeft een voorbeeldfunctie. Hij is steeds in orde met zijn kledij, is steeds op tijd en
leeft gemaakte afspraken na.
Hij zorgt voor een duidelijke communicatie met spelers, ouders, bestuur, ploegafgevaardigde en
motiveert spelers en ouders om aanwezig te zijn op events (smuldagen, steakdagen, …)
Hij maakt van elke training een degelijke voorbereiding en zorgt ervoor dat het nodige materiaal
tijdig aanwezig is op het terrein.
De trainer zorgt zelf voor een vervanger wanneer hij niet aanwezig kan zijn op training of
wedstrijd.
Hij draagt, samen met de ploegafgevaardigde, de verantwoordelijkheid voor de hele groep die
hem toevertrouwd is.
Hij is na de training verantwoordelijk voor het keurig opbergen van het gebruikte materiaal.
Hij helpt bij activiteiten zoals smuldagen, steakdagen, nieuwjaarshappening, jeugdtornooi, …

Voor ploegafgevaardigden
-

De afgevaardigde is, samen met de trainer, verantwoordelijk voor de groep die hem
toevertrouwd is.
Hij staat in voor het correct invullen van het scheidsrechterblad.
Hij staat in voor het ontvangen van de tegenstander en de scheidsrechter.
Hij staat in voor de drank tijdens en de drankbonnetjes na iedere wedstrijd.
Hij zorgt voor een beurtrol voor het wassen van de uitrusting en volgt dit ook op.
Hij controleert na de wedstrijd of de spelers de kleedkamer proper hebben achtergelaten en
zorgt voor het kuisen van de kleedkamer.
Hij volgt mee de beurtrol op voor hulp in de kantine.

TEAMWORK IS KWALITEIT
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