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Om uw kind zoveel mogelijk plezier te laten hebben bij onze voetbalclub, maar ook om zijn 

voetbalkennis en niveau te verhogen, hebben wij als vereniging een aantal regels waarvan wij ze 

vanzelfsprekend vinden, maar toch even voor u als ouder op papier hebben gezet ! 

 

 Uw kind traint elke week 2x behalve de J07 die 1x, uw kind dient max 5 minuten voor de training 

op het veld staan. 

 Als uw kind ziek is of hij kan om een goede redenen niet op de training verschijnen, is het van 

belang om uw kind op tijd af te melden, ( niet 5 minuten van te voren )bij de leider of trainer,  

Graag afmelden met reden!. Bij niet op komen dagen zonder goede reden, houdt in 1 helft langs 

de lijn bij wedstrijden, bij 2 trainingen achter elkaar niet opdagen zonder geldige reden, 

uitsluiting wedstrijddeelname van die week! 

 Uw kind dient bij trainingen aanwezig te zijn met goede kleding en schoenen, daarmee wordt 

bedoeld: voetbalschoenen, scheenbeschermers, trainingskleding, (winters) warme kleding en 

handschoenen en evt. muts. Bij het aantreffen van geen juiste kleding kan uw kind naar huis 

gestuurd worden. 

 U wordt op de hoogte gehouden via de groepsapp Ouders  of de voetbalapp van uw kind, graag 

deze alleen gebruiken voor relevante informatie. 

 Wedstrijden zijn op zaterdagmiddag, het is van belang dat iedereen zoveel mogelijk op de 

wedstrijden op komt dagen, dit i.v.m. Teambuilding van jullie team maar ook om het meeste 

resultaat neer te zetten in de toekomst, kan uw kind niet komen of is ziek of u denkt dat hij ziek 

word binnen 24 uur, graag 24 uur van te voren afmelden, anders kunnen wij geen vervanging 

meer regelen. Bij vaker te late afmeldingen zal u als ouder er op aangesproken worden, bij vaker 

zal er een gesprek met u en het bestuur plaats vinden wat uiteindelijk een sanctie uit voort kan 

komen, wat natuurlijk niemand wilt, dus graag hieraan houden. 

 Vanaf januari 2019 is het verplicht voor kinderen vanaf de teams J010 t/m J019 te douchen na de 

wedstrijden, voor de teams J07 t/m J09 is het raadzaam om te douchen, bij trainingen is het ook 

raadzaam om te douchen. 

 Wij als vereniging gaan ervan uit dat iedereen zijn steentje bijdraagt om zo een gezonde 

vereniging te houden, maar ook om uw kind zoveel mogelijk plezier te laten hebben met voetbal, 

zodat hij later ook met plezier terug kan kijken, dat kunnen wij als vereniging niet alleen, wij 

hebben vrijwilligers en betaalde leden die er alles om doen om dit voor uw kind voor elkaar te 

krijgen elke dag weer, het is dus van belang om deze mensen in ere te houden en respectvol met 

ze om te gaan, dank zij deze mensen kunnen wij de contributie laag houden !  

 

Deze regels zijn een houvast voor iedere ouder, en die vinden wij vanzelfsprekend als vereniging, 

er zullen altijd nog regels zijn die er bij horen of kunnen, helaas kunnen we niet alles op schrijven, 

wij hopen dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt, om zo er voor te zorgen dat uw kind een 

fijne tijd heeft bij HHC`09. 


