
 

 

Huishoudelijk clubreglement jeugd KVVE Massemen 

 

a. Voorwoord 

In een vereniging is het naleven van een huishoudelijk reglement een pure noodzaak.  In het huishoudelijk reglement 

van onze jeugdwerking zijn allerhande duidelijke afspraken vastgelegd.  Deze afspraken gaan uit van respect  voor : 

bestuursleden, collega’s, trainers,  afgevaardigden, medespelers, tegenstrevers, ouders, supporters, scheidsrechters,……  

Maar ook  voor het materiaal, de kledij, de accommodatie, terreinen, de omgeving,…..  In onze organisatie is 

hoegenaamd geen plaats voor pesterijen, agressie, vechten, geweld, discriminatie of onuitstaanbaar gedrag.  Zichtbare 

piercings zijn verboden op het terrein tijdens trainingen en wedstrijden.  Iedere opmerking die de club of een 

medespeler in diskrediet brengen via sociale media zal streng aangepakt worden.   Bij niet naleving van deze 

afspraken zullen spelers (al dan niet samen met de ouders) op het matje geroepen worden.  Beleefdheid en sportiviteit 

dragen wij hoog in het vaandel.  Bij aankomst op een training of een wedstrijd is een begroeting of een handdruk  aan 

de trainer en afgevaardigde dan ook wenselijk.  Bij het einde van een wedstrijd zullen de scheidsrechter en de 

tegenspelers steeds een handdruk krijgen bij het verlaten van het terrein, de trainer en de afgevaardigden moeten 

hierover waken.  Ook de  supporters worden niet vergeten op het einde van de match.  Verder zijn wij een club waar 

iedereen welkom is, wij garanderen diegenen die komen trainen de nodige wedstrijdminuten.  Het resultaat is steeds 

aan ondergeschikt belang, iedereen wint graag, doch deelnemen met zijn allen is nog veel plezanter.  Het 

groepsgevoel en het spelletje leren moeten steeds primeren, voor het individu is geen plaats in onze club.  Het 

naleven van deze afspraken moet een klimaat van rust opleveren waarin het voor iedereen goed is om zijn functie of 

doelstelling uit te oefenen, in welke hoedanigheid deze ook moge zijn. 

 

b. Onze organisatie 

Het jeugdbestuur ressorteert volledig onder het hoofdbestuur.   De jeugd is vertegenwoordigd in het hoofdbestuur 

door de jeugdverantwoordelijke Patrick De Greef, door de gerechtigd correspondent  Gert De Bondt, door 

kledijverantwoordelijke Sabrina De Greef en door Taky De Winne.  Het jeugdbestuur vergadert op regelmatig tijdstip 

in de kantine.  In het jeugdbestuur zetelen de algemene clubvoorzitter, de jeugdverantwoordelijke, de sportieve 

jeugdcel, de afgevaardigden, de reserve-afgevaardigden, de trainers en eventueel sympathisanten of 

geïnteresseerden.  Voor ieder jeugdbestuur zal een agenda voorafgaandelijk elektronisch verspreid worden onder de 

leden en zal een verslag gemaakt worden.  Op drukke momenten zoals voor feestjes of voor ons tornooi zijn er 

mogelijks bijkomende vergaderingen.  Sportieve vergaderingen staan onder leiding van het duo Wesley Verstraeten 

en Patrick De Greef, zij vergaderen eveneens zeer regelmatig – alle jeugdtrainers worden daar verwacht en ook de 

trainersvergoedingen zullen zal geregeld worden.  De ganse jeugdwerking zal geleid worden door de sportieve 

jeugdcel – deze bestaat uit 10 leden. 

Daarnaast beschikt onze club ook over webmasters Petra Wildero en Sabrina De Greef – een kledijverantwoordelijke 

Sabrina De Greef.  Er zijn ook verschillende werkgroepen zoals een feestencomité en een werkgroep rond het tornooi.   

Het is wenselijk dat de vergaderingen door iedere betrokkene bijgewoond worden, indien een lid van het 

jeugdbestuur verhinderd is dient hij dit voorafgaandelijk te melden bij de jeugdverantwoordelijke. 

Sommige informatie die op de vergadering ten berde komt kan zeer vertrouwelijk zijn, wij rekenen dan ook op de 

nodige discretie om dit binnen de bestuurskamer te houden en dit niet verder te verspreiden. 

  



 

 

c. Kleedkamers – materiaalhok – kantine - terreinen 

De kleedkamers en de terreinen moeten steeds ordentelijk  en netjes achtergelaten worden, de trainer en de 

afgevaardigden zullen hier op toezien.  Het werk van onze terrein- en kleedkamerverantwoordelijke Paul De Geyter 

moet met respect behandeld worden.  Het gebruikte materiaal tijdens trainingen en/of wedstrijden dient door de 

trainer en/of de afgevaardigde teruggeplaatst te worden in het materiaalhok of op de daarvoor voorziene plaats.   Na 

iedere wedstrijd en iedere training moeten de spelers om hygiënische redenen zich wassen en de douches gebruiken.  

De schoenen moeten buiten de kleedkamer afgestampt worden en mogen niet onder de douches afgespoeld worden.  

De kleedkamer is verboden terrein voor de ouders.  De afgevaardigden en de trainer zullen de kinderen helpen met 

het knopen van schoenen of bij moeilijkheden bij het aankleden.  Verder is er een algemeen rookverbod en 

alcoholverbod in de kleedkamer.  Ook drugs, amfetamines of prestatiegerichte medicatie zijn ten strengste verboden. 

De toegang tot het materiaalhok is voor iedere speler verboden tenzij dit  in opdracht is en in het bijzijn van een 

trainer en/of een verantwoordelijke. 

Het is ten strengste verboden om de kantine te betreden met voetbalschoenen en modderige voetbalkledij.  

 

d.  Trainingen 

De trainingen worden geleid door de trainers, eventueel bijgestaan door een hulptrainer.  Deelname van ouders, 

supporters of andere derden zijn uiteraard uitgesloten tenzij met voorafgaandelijk toelating van de 

jeugdverantwoordelijke en de trainer.  Spelers zijn steeds 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig.  Zij 

begeven zich naar de toegewezen kleedkamer waar zij zich in alle rust en kalmte klaarmaken.  Zij blijven gezamelijk in 

de kleedkamer tot de trainer hen komt halen.  De trainers houden een aanwezigheidslijst bij inzake trainingen en 

wedstrijden.  Voetballen en balletjes trappen zonder opwarming (voor de training) is ten strengste “VERBODEN”.  

Niets is immers slechter om blessures op te lopen.   

De  trainingsdagen en -uren kun terug te vinden in de technische fiches.  Let op door omstandigheden of om 

organisatorische redenen kunnen deze uren en dagen nog gewijzigd worden.  De trainingen duren ongeveer 1 uur à  

1 uur 30 minuten. 

 

e. Wedstrijden 

Bij thuiswedstrijden zijn trainers, afgevaardigden en spelers steeds 45 minuten op voorhand aanwezig.  Bij 

thuiswedstrijden moeten ook steeds de terreinen klaargezet en ontruimd worden (doelen + terreinafbakening met 

Chinese hoedjes), hiervoor doen wij graag beroep op de afgevaardigden en de trainers.  Bij uitwedstrijden spreekt men 

steeds af op de terreinen van Kapellekouter of eventueel op Massemen dorp.  Het uur van vertrek zal steeds 

meegedeeld worden door de trainer op de laatste training voor de wedstrijd.  Aan de ouders vraagt men met 

aandrang om voor het nodige vervoer te zorgen – nooit meer spelers vervoeren dan toegelaten !  Bij iedere wedstrijd 

zijn de spelers, trainers en afgevaardigden verplicht om de aangeboden training proper gewassen te dragen uit 

respect voor onze sponsors en voor de uitstraling van de club.  De wedstrijden worden steeds geleid door een 

scheidsrechter.  Van onze supporters, ouders, begeleiders, trainers en spelers verwachten wij het nodige respect t.o.v. 

de scheidsrechter en de tegenstrevers.  Een gezonde supportershouding is zeer belangrijk voor het opgroeien en de 

verdere ontwikkeling van onze kinderen, schelden en ruzie maken is uit de boze.  Na iedere wedstrijd krijgen de 

spelertjes een drankbonnetje aangeboden.  Het scheidsrechterblad dient voor het begin van de wedstrijd door de 

afgevaardigde ingevuld te worden.  De afgevaardigde regelt ook de drankbonnetjes en vraagt steeds een bewijs van 

betaling. Hij/zij zorgt ook voor water (+bekertjes) om tijdens de rust de spelers te laten drinken.  De eerstvolgende 



 

 

training en/of thuiswedstrijd kan hij/zij de kosten voor de drankbonnetjes afrekenen bij de verantwoordelijke van de 

kassa.  Het is voor de spelertjes ook zeer leuk als wekelijks een wedstrijdverslag(je) gemaakt zou worden met enkele 

foto’s.  Wij kunnen hiervoor plaats voorzien op onze site www.kvvemassemen.be 

De ouders en de kinderen zijn ook steeds zeer welkom op de wedstrijden (gratis voor aangesloten spelertjes)  en 

allerlei activiteiten van de eerste ploeg. 

Als spelsysteem spelen de duiveltjes U6 2 vs 2 dribbelvoetbal,  U7 t/m U9 in ruitvorm – U10 t/m U13 in een dubbele 

ruit en de U15 en U17 in een 1-4-3-3. 

 Binnen de opleiding moet iedereen aan bod komen. De trainers streven ernaar om iedereen, in de mate van het 

mogelijke, de nodige speelkansen te geven.  

De trainers streven naar opbouwend verzorgd voetbal. Winnen is belangrijk en leuk maar niet ten koste van de 

opleiding. De manier waarop gevoetbald wordt is belangrijker. 

De trainer zal onmiddellijk een speler vervangen bij gebrek aan fair-play of een verkeerde wedstrijdmentaliteit. GEEN 

enkele speler zal vervangen worden omdat hij een sportieve fout beging. Al doende leert men. 

Iedereen helpt mee aan de sportieve opleiding van de spelers. Een perfecte communicatie tussen ouders, trainers en 

bestuur zijn noodzakelijk.  

Laat de coaching over aan de trainer(s). 

    

f. Lidgelden 

Het lidgeld dient gestort te worden op rekeningnummer 800-2157542-49 met de melding van de spelersnaam en de 

categorie.  De storting dient  te gebeuren tegen uiterlijk 1 augustus (zo niet zal een administratiekost van 10 euro 

worden aangerekend).  Nieuwe spelers krijgen 14 dagen proeftijd, maar dienen na afloop van de 14 dagen 

onmiddellijk hun lidgeld te betalen zodanig dat de nodige aansluitingskosten voor de KBVB en de verzekeringen 

kunnen in orde gebracht worden.  Geen enkele speler wiens lidgeld niet is betaald mag worden ingeschreven op een 

scheidsrechterblad (noch vriendschappelijk, noch kampioenschap, noch in tornooien).  Voor het lidgeld krijgt iedereen 

een afzonderlijk schrijven. 

Met dit inschrijvingsgeld komen wij echter niet rond wat betreft de onkosten die wij moeten maken om uw 

voetballertje te laten voetballen.  Er zijn immers bondstaksen, verzekeringen, accommodatie, trainers, materiaal, kledij, 

onderhoudskosten, elektriciteit, water,……  te betalen.  Deelname aan onze eetfestijnen zal ten zeerste geapprecieerd 

worden en is een belangrijke bron van inkomsten voor de club om het kostenplaatje rond te krijgen. 

Iedere vorm van sponsoring is bespreekbaar met onze voorzitter Guy Janssens (zie schema in bijlage). 

 

g. Kledij 

De spelertjes krijgen een training aangeboden, een voetbalbroekje en kousen.  Deze kledij moet na iedere wedstrijd 

gewassen worden en tegen de volgende wedstrijd terug meegebracht worden.  De club zorgt steeds voor de truitjes 

bij wedstrijden en voor het wassen ervan.  Voor trainingkledij moeten de spelers zelf zorgen alsook voor het 

onderhoud ervan.  Verder heeft uw voetballertje beenbeschermers nodig, opgelet deze zijn verplicht te dragen tijdens 
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de wedstrijden en het is ook wenselijk deze te dragen tijdens de trainingen.  Voetbalschoenen zijn natuurlijk ook  voor 

eigen rekening.  Let op :  ijzeren noppen zijn niet toegelaten bij de U6 t/m U13. 

Er is de mogelijkheid om kledij bij te bestellen (zie bijlage) en voor meer info bij Sabrina De Greef. 

 



 

 

h. Festiviteiten en geschenken 

De spelertjes krijgen ook aangeboden : 

- Een Sint Maarten feest met een geschenkje 

- Een kerstfeest met een geschenkje 

- Een Paasgeschenkje 

- Een eindeseizoensactiviteit 

Mogelijks worden nog bijkomende feestjes georganiseerd. 

 

i. Kwetsuren 

Bij kwetsuren opgelopen tijdens trainingen of wedstrijden moet er bij de afgevaardigde steeds een 

ongevallenformulier worden afgehaald dat moet ingevuld worden bij de behandelend geneesheer.  Dit formulier moet 

binnen de 5 kalenderdagen worden bezorgd bij de gerechtigd correspondent Gert De Bondt – Kriephoekstraat 82 te 

9230 Massemen (GSM 0478 3275 64 ) , voorzien van de nodige gegevens betreffende het ongeval en een kleefbriefje 

van het ziekenfonds. 

 

j. Klachten, problemen, opmerkingen of suggesties 

Klachten kunnen op elk moment overgemaakt worden aan de jeugdverantwoordelijke Patrick De Greef of bij de 

algemene voorzitter Guy Janssens.  Deze worden afhankelijk van de ernst van het probleem onmiddellijk of tijdens de 

volgende bestuursvergadering behandeld. 

Bent u niet tevreden over onze werkwijze, zeg het ons dan, wij luisteren graag naar opbouwende kritiek ! Bent u 

tevreden over onze manier van werken, vertel het aan anderen ! Wij ontvangen graag nieuwe kinderen die willen 

voetballen.  Ook alle geïnteresseerden voor een bestuursfunctie of een helpende hand zijn steeds welkom. 

In bijlage zit ook nog een samenvattende charter.  

 

Patrick De Greef       Guy Janssens 

Jeugdverantwoordelijke       Algemeen voorzitter 

Spoorweglaan 62       Brusselsesteenweg 375A  

9230 Wetteren        9230 Massemen 

0474 53 79 82        0475 28 65 25 

patrick_degreef@skynet.be         janssensguy@skynet.be                  


