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Dit ‘Intern Reglement’ is de leidraad voor iedereen die betrokken is bij de jeugdopleiding
van Koninklijke Stormvogels Haasrode: spelers, staf en ouders. Strikte naleving van de
richtlijnen zal bijdragen tot een kwaliteitsvolle jeugdopleiding.

Stiptheid
 Voor de training ben je uiterlijk 15 minuten voor aanvang in de kleedkamer









aanwezig.
Uiterlijk 30 minuten na het einde van de training worden de kleedkamers verlaten.
In overeenstemming met de lidgeldbrief, ben je tenminste 80% van de trainingen
aanwezig.
Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is aanwezig te
zijn op de training of wedstrijd, verwittigt hij tijdig en persoonlijk de trainer. Tot en
met U12 kan dit gebeuren via de ouders. Verjaardagsfeestjes e.d. zijn geen geldig
excuus.
Bij thuiswedstrijden ben je stipt aanwezig op het afgesproken uur. Ben je op het
afgesproken tijdstip niet aanwezig, kan je niet deelnemen aan de wedstrijd.
Bij uitwedstrijden komt men op het afgesproken tijdstip samen. Ben je op het
afgesproken tijdstip niet aanwezig, kan je niet deelnemen aan de wedstrijd. Wie
rechtstreeks naar het terrein van de tegenstrever wil gaan, vraagt ten laatste na
afloop van de laatste training toestemming aan de trainer.
Vergeet niet voor elke wedstrijd je identiteitskaart mee te brengen (vanaf U13).
Indien je deze vergeten bent, kan je niet deelnemen aan de wedstrijd (reglement
KBVB).

Houding
 Wees altijd en overal beleefd en behandel medespelers, tegenstrevers,









scheidsrechters, trainers en afgevaardigden steeds met het nodige respect.
Bij aankomst en vertrek geef je je trainers, afgevaardigden, medespelers en
medewerkers van de club steeds een hand.
Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en van de tegenstrever na elke
wedstrijd.
In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk. Negatieve uitlatingen zullen niet
getolereerd worden. Conflicten / pesterijen zullen echter wel te allen tijde met de
betrokkenen worden uitgepraat. Je kan hiervoor steeds terecht bij de betrokken
trainer / jeugdcoördinator / TVJO / ombudsman.
Wanneer je op de club bent, geef je altijd het beste van jezelf.
Elke speler doet er alles aan om zijn aanwezigheid op trainingen en wedstrijden te
maximaliseren.
Een onvoldoende engagement zal consequenties hebben voor de speelminuten.
Het gebruik van drugs of andere genotsmiddelen in het algemeen wordt binnen de
club niet getolereerd. Misbruik wordt gemeld aan de trainer, een bestuurslid of de
ombudsman. Deze personen zullen dan de nodige stappen ondernemen.

Respect


In geen geval verstuur je negatieve of provocerende berichten via sociale kanalen.
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Hygiëne




Na iedere training of wedstrijd is men verplicht te douchen (met gebruik van
badslippers).
Tot U8 kunnen de ouders helpen bij het omkleden en douchen.
Er worden geen sieraden (horloge, ketting, armband, oorbellen, piercing,... )
gedragen tijdens de training of wedstrijd.

Studie & Voetbal




Studies hebben altijd voorrang op voetbal.
Indien je verstek moet geven door schoolverplichtingen, dient dit gemeld (zie
Stiptheid hierboven) te worden maar zal daar steeds begrip voor getoond worden.
Tijdens de examens zal het trainingsritme aangepast worden voor de oudere
leeftijdscategorieën. Een aantal uurtjes sport bevorderen de studies.

Kwetsuren en verzekering






Bij een kwetsuur kan je bij je afgevaardigde of het secretariaat een
ongevalsaangifte bekomen of die via de website downloaden. Deze dient binnen de
14 dagen volledig ingevuld en samen met een kleefbriefje van de mutualiteit bij de
secretaris van de club te worden ingeleverd.
Gebeurt dit later, dan 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.

Kledij & Materiaal









Elke jeugdspeler ontvangt jaarlijks een trainingspak of sportzak.
De clubtraining wordt gedragen voor en na de wedstrijd.
Na afloop van de wedstrijd zal elke speler zijn wedstrijdkledij in de daartoe
bestemde mand deponeren. De speler zorgt ervoor dat de kledij niet binnenste
buiten is gekeerd.
Voetbalschoenen: tot en met U11 is men van bondswege verplicht om met vaste
studs te spelen. Op het kunstgrasveld zal altijd, ongeacht de leeftijd en
weersomstandigheden, met vaste studs (multi's) worden gespeeld en dit zowel op
trainingen als wedstrijden.
Bij uitwedstrijden of in geval bij wedstrijd of training op gewoon gras, zorg je dat je
steeds aangepast schoeisel bij hebt naargelang de weersomstandigheden.
Het dragen van een lange broek en regenjas is aan te raden van november tot
februari.
Je voetbalschoenen dienen steeds gepoetst te zijn.
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Vanaf U13 ontvangt iedere jeugdspeler bij de start van de trainingen een nieuwe
bal. De speler is hiervoor verantwoordelijk en dient deze elke training mee te
brengen. Bij vergetelheid kan er niet meegetraind worden.
Indien de bal stuk is, wordt deze binnengebracht bij Stany Nys en wordt de bal
vervangen.
Bij verlies wordt de jeugdspeler doorverwezen naar Stany Nys, waar een nieuwe bal
kan aangekocht worden voor 10 EUR. Trainen met andere ballen is NIET toegelaten.
Het oppompen van ballen gebeurt in groep onder supervisie van trainer of
afgevaardigde.
De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien een koptelefoon, iPad,
iPhone, hartslagmeters e.d. schade werd toegediend. De eindverantwoordelijkheid
ligt steeds bij de speler zelf.

Infrastructuur








De schoenen moeten buiten gereinigd worden. Dit gebeurt onder geen beding in de
gangen, kleedkamers of onder de douche.
De kleedkamers en terreinen worden na elke training en wedstrijd steeds in
ordelijke staat achtergelaten. Al het afval (drank- en douche flesjes,
bananenschillen, tape...) wordt in de daarvoor bestemde vuilnisbakken
gedeponeerd. Tijdens de trainingen zijn de spelers verantwoordelijk voor het
effectieve opkuisen van kleedkamers. De trainer stelt hiervoor een beurtrol op.
Het trainingsmateriaal zal volgens beurtrol steeds naar het trainingsveld gedragen
en na de training weer verzameld worden (en op ordentelijke manier in het
materiaalhok geplaatst).
Verplaatsbare doelen worden na de training terug op de daarvoor voorziene
plaatsen gezet. Er wordt niet aan de doelen of doelnetten gehangen.
Het materiaal en de infrastructuur worden steeds met het nodige respect
behandeld.

Ouders (zie Stormvogels Haasrode Intern Reglement Ouders)


Bij aansluiting van de jeugdspeler gaan de ouders akkoord met wat wij van hen
verwachten en beschreven hebben in het Intern Reglement Ouders.

Lidgelden






Het bestuur bepaalt ieder seizoen hoeveel lidgeld de spelers dienen te betalen, voor
het seizoen 2016-2017 werd het lidgeld vastgelegd op 280 Euro, een 2 de kind uit
hetzelfde gezin betaalt 230 Euro, een derde 180 Euro.
Het lidgeld moet voldaan worden uiterlijk vóór 01/07/2016 door overschrijving op
rekening :
 BE81 7343 1102 2324 met vermelding van “ lidgeld seizoen 2016 – 2017 “ ,
naam en leeftijdscategorie.
In het lidgeld zitten de volgende zaken vervat:
- aansluiting bij de KBVB
- verzekering
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-

deelname aan trainingen en wedstrijden
gebruik van de infrastructuur
een drankje na iedere wedstrijd
trainingspak of sporttas en bal

Disciplinaire maatregelen



Bij wangedrag binnen of buiten de club kan door de trainer en/of de coördinator een
disciplinaire straf worden opgelegd na raadpleging van alle betrokken personen.
Boetes opgelegd door de KBVB wegens wangedrag zullen steeds individueel
doorgerekend worden.

Vakantie


Gelieve zo weinig mogelijk vakanties te plannen tijdens de training- en
wedstrijdperiodes. De voorbereiding start zoals aangegeven en hierop worden alle
spelers verwacht. Gelieve 3 weken op voorhand je trainer te verwittigen indien je
toch niet aanwezig zou kunnen zijn (zomer of skivakantie, scouts- of chiroweekend,
meerdaagse schooluitstap, …).
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