Huishoudelijk reglement
De sportieve richtlijnen en visie worden uitgewerkt door jeugdcoördinator in overleg met bestuur en
trainerscorps.
U7, U8, U9 + U11: worden ingedeeld op basis van leeftijden.
Er is geen minimumleeftijd voorzien om aan te sluiten, maar er worden pas vriendschappelijke
wedstrijden voorzien vanaf de categorie U6.
Positieve ingesteldheid: trainers, jeugdcoördinator, bestuur, afgevaardigden benaderen spelers op
een positieve manier, met opbouwende commentaar.
Kinderen enerzijds voetbaltechnisch van jaar tot jaar iets bijleren (doelstellingen zijn uitgewerkt door
jeugdcoördinator), maar anderzijds zich ook laten ontspannen, plezier laten beleven in het spel.
In de neutrale zone mag er absoluut niet gerookt worden.
Iedere speler, vermeld op het wedstrijdformulier, heeft ook het recht om te spelen. Afhankelijk van
de omstandigheden en de wedstrijd kan de trainer beslissen hoe lang. Bij U7, U8, U9 en U11 gaan we
ervan uit dat iedere speler even veel minuten speelt. In het algemeen gaan we ervan uit dat iedere
speler die op het wedstrijdformulier staat min. één speelhelft speelt.
Alle spelers die lidgeld betalen, moeten kunnen voetballen, eventueel met beurtrol voor iedereen.
Iedere trainer, afgevaardigde, speler draagt op wedstrijddagen verplicht de sponsorkledij.
Trainer + afgevaardigde tonen respect voor hun spelers, maar omgekeerd net hetzelfde: spelers
dragen op alle momenten respect voor hun trainer en afgevaardigde.
Jeugdploegen vanaf U13/U15 spelen in functie van ontwikkeling richting eerste ploeg –
jeugdcoördinator waakt over afspraken rond bepaalde tactische of voetbaltechnische keuzes.
Jeugdcel vergadert maandelijks – jeugdcoördinator neemt aan een gedeelte van elke vergadering
deel.
Als er problemen/vragen zijn, worden die uitgeklaard via het bestuur en jeugdcoördinator. Dit
betekent dat er geen individuele beslissingen kunnen worden genomen en dat er geen
‘toogvergaderingen’ worden gehouden.
Vanaf U13 is het aan de trainer om zijn spelers te selecteren (niet noodzakelijk nog via leeftijd). Dit
gebeurt in samenspraak en eventueel overleg met jeugdcoördinator. Ook tijdens het seizoen kunnen
er nog spelers van ploeg veranderd worden, in overleg met jeugdcoördinator.
De bestuursploeg van de jeugdcel bestaat idealiter uit 10 personen.
Aan het begin van elk seizoen en op het einde van elk seizoen organiseren we een infovergadering
voor ouders
Voor het begin van elk seizoen vindt er met trainers en afgevaardigden een infovergadering plaats.

Jeugdcoördinator vergadert minimaal om de twee maanden met het trainerscorps.
Bij het aanbrengen van een nieuw bestuurslid of trainer loopt de kandidatuur altijd via het bestuur.
Voor de aanduiding van een afgevaardigde is het de trainer zelf die initiatief neemt.
Bij beslissingen wordt er altijd gewerkt met een gewone meerderheid: ieder bestuurslid heeft één
stem.
Rol/functie/verwachtingen van een afgevaardigde (zie document functiebeschrijvingen)
Rol/functie/verwachtingen van een trainer (zie document functiebeschrijvingen)
Rol/functie/verwachtingen van een bestuurslid (zie document functiebeschrijvingen)
De goaltjes moeten altijd vastgelegd worden.
De ploegen blijven trainen tot ze hun laatste toernooi hebben gespeeld.
Spelers die door omstandigheden niet kunnen komen trainen, zijn verplicht dat op voorhand aan hun
trainer te melden. Anders kunnen zij voor de eerstvolgende wedstrijd geweerd worden.
Het is absoluut verboden om te reageren op beslissingen van de scheids. Dit geldt voor zowel
trainers, afgevaardigden als spelers.
Elke trainer houdt aanwezigheidslijst bij van aanwezigen, verontschuldigden, afwezigen.
Iedereen is uiterlijk vijf minuten voor het begin van elke training aanwezig.
Trainer zorgt ervoor dat het trainingsveld klaar is op het startmoment van de training. Als twee
ploegen na elkaar trainen doen we er goed aan om een kwartier pauze te voorzien zodat alles in
gereedheid kan worden gebracht.
Spelers zijn verplicht ook tijdens de trainingen scheenbeschermers te dragen. Dit gebeurt na afspraak
met trainer: als er een fysieke training op het programma staat bijvoorbeeld kan dit punt vervallen.
Ook tijdens de winterperiode maakt trainer afspraak met zijn spelers over hun trainingskledij (lange
broek, aangepast schoeisel, ...).
Indien mogelijk biedt de club ondersteuning bij bijscholing, vorming, ...
Iedere trainer is verantwoordelijk om het gebruikte materiaal terug op zijn plaats te leggen/zetten.
Het uitgangspunt is dat iedere training ook effectief doorgaat. In uitzonderlijke gevallen (bar slecht
weer bijv.) zorgt de trainer ervoor dat de spelers tijdig verwittigd zijn. Als de trainer zelf niet kan,
zoekt hij een andere oplossing, een vervanger.
Uiterlijk 1 juni moeten alle voetbaluitrustingen binnengebracht worden bij de materiaalmeester. Dan
kan alles worden nagekeken tegen het nieuwe seizoen.
Als een trainer een speler van een andere ploeg wil meenemen, brengt hij ook zijn collega-trainer op
de hoogte en doet hij dit in overleg.

Als er een sponsor aangebracht wordt voor de voetbaluitrusting van een bepaalde ploeg, moet onze
pr-verantwoordelijke altijd op de hoogte zijn. Niks (laten) bestellen zonder dat hij op de hoogte is.
Afgevaardigde van elke ploeg is verantwoordelijk (samen met trainer van desbetreffende ploeg) voor
hamburgerverkoop.

