Huishoudelijk reglement Eendracht Hekelgem

1. Inleiding
Eendracht Hekelgem, (hierna ook, ‘de vereniging’ genoemd) wil er toe bijdragen dat onze
leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en
waarden bij de beoefening van de voetbalsport zijn belangrijk. De vereniging wil op dit vlak
actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers en ouders op dit vlak.
De vereniging moet in de eerste plaats een ontmoetingsplaats zijn waar het aangenaam
vertoeven is.
Daarom worden er in dit huishoudelijk reglement een aantal gedragsregels voorgeschreven.
Het huishoudelijk reglement wordt bekend gemaakt op de website en is ter inzage in de
kantine.
Het huishoudelijk reglement is aanvullend op het reglement van de Koninklijke Belgische
Voetbalbond.
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Algemene gedragsregels

Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander samen beoefent. We
gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
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We hebben altijd respect voor de scheidsrechter en de grensrechters ook als ze een
fout maken.
De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
Sport is er voor iedereen en niet alleen voor uitblinkers.
Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team voor de speler.

Gedragsregels voor de spelers

De speler:








Is sportief, vertoont teamgeest en steunt zijn medespeler op het veld.
Vertoont respect voor iedereen op en rond het veld, waaronder met name de trainer,
begeleiders, bestuursleden, medespelers, supporters, scheidsrechters en
grensrechters.
Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij de trainer of
begeleider als hij niet aan de training of aan de wedstrijd kan deelnemen.
Is op de training en voor aanvang van de wedstrijd stipt aanwezig.
Aanvaardt de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is hij/zij
het daar niet mee eens.
Leeft de regels na die op reglementaire wijze worden meegedeeld inzake netheid en
orde in de kleedkamers.









Dient na de wedstrijd in de kantine samen te zitten met zijn/haar teamgenoten.
Meldt aan de trainer, begeleider of bestuur van de vereniging als er clubmateriaal
beschadigd is.
Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft ze, desgevallend,
in bewaring bij de trainer of begeleider. Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor eventuele diefstal.
Heeft vanaf 12 jaar zijn identiteitskaart bij.
Verbindt zich er toe om actief deel te nemen en mee te werken aan de activiteiten en
festiviteiten die de vereniging organiseert.
Betaalt zijn lidgeld tijdig, bij gebreke waarvan hij of zij kan geweigerd worden om deel
te nemen aan de trainingen en de wedstrijden.
Draagt altijd de sportkledij en gebruikt trainingsmateriaal dat door de vereniging ter
beschikking wordt gesteld en bezorgt dit op het einde van het seizoen terug aan de
vereniging tenzij deze hiervan afziet.

Wat te doen in geval van blessure ?
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Teneinde alle rechten op een tegemoetkoming van het FSF-Fonds van de KBVB voor
sommige medische kosten te behouden, moeten de aangesloten spelers blessures,
opgelopen tijdens een wedstrijd of op training, binnen de 48 uur na het ongeval laten
attesteren door een geneesheer op een specifiek door de KBVB goedgekeurd
ongevalsaangifte formulier. Dit aangiftedocument is ter beschikking in de kantine, of
kan bekomen worden bij de gerechtigde correspondent.



Binnen de week na het ongeval moet de aangifte, behoorlijk ingevuld door de
geneesheer en de betrokken speler, tezamen met een mutualiteitsvignet worden
overhandigd aan de gerechtelijke correspondent van de club.



Voor de afrekening dient het lid eerst een afrekening te bekomen via zijn
ziekenfonds, deze afrekening wordt overgemaakt aan de gerechtelijke correspondent
van onze club om door te sturen naar de bevoegde instanties van de KBVB. De
eventuele terugbetaling van het FSF-Fonds van de KBVB wordt integraal aan de
speler –of zijn/haar ouders- terugbetaald op het rekeningnummer welke dient
medegedeeld.

Gedragsregels voor de begeleider

De begeleider:









Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
Vertoont respect voor spelers, ouders, bestuursleden, supporters, tegenstanders,
scheidsrechters en grensrechters.
Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
Ontvangt de verantwoordelijke personen van de bezoekende ploeg en de
scheidsrechter.
Staat de trainer bij bij de opstelling en het coachen van het team tijdens de
wedstrijden.
Zorgt voor toezicht in de kleedkamer.
Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).
Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.
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Staat in voor de handhaving van de orde in geval van schermutselingen op en rond
het veld.

Gedragsregels voor de trainers.

De trainer:
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Vertoont respect voor spelers, ouders, begeleiders, bestuursleden, supporters,
tegenstanders, scheidsrechters en grenswachters.
Heeft een voorbeeldfunctie voor het team
Ziet erop toe dat de goede toestand van de voetbalvelden wordt gerespecteerd
Brengt spelers passie bij voor het spel en brengt de spelers discipline bij
Is verantwoordelijk voor het trainingsmateriaal
Bepaalt de opstelling van het team en coacht het team
Streeft er naar om elke speler die op regelmatige wijze de trainingen bijwoont
gelijkwaardige speeltijd te geven
Zorgt bij afgelasting of wijziging van een training, voor tijdige kennisgeving aan de
spelers.
Rapporteert wangedrag en andere problemen aan het bestuur van de vereniging.
Licht bij wangedrag van de jeugdspelers tevens de ouders in.
Meldt alle mogelijke problemen die betrekking hebben op het team of de organisatie
van trainingen aan het bestuur van de vereniging.

Gedragsregels voor de ouders van de jeugdspelers.

De ouders:
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Gedragen zich als een goed supporter en geven het goede voorbeeld door respect te
hebben voor iedereen op en rond het veld.
Zorgen ervoor dat het lidgeld tijdig wordt betaald.
Blijven tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen
van het veld.
Houden zich afzijdig ten opzichte van de ploegopstelling en de begeleiding van het
team door trainers en begeleiders.
Sporen de jeugdspelers aan deel te nemen aan de activiteiten van de vereniging.
Moedigen de spelers aan maar geven geen tactische en technische aanwijzingen.
Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
zorgen dat hun zoon/dochter tijdig aanwezig is voor een training of wedstrijd.
Zien er op toe dat zoon/dochter zich tijdig afmeldt voor een training of een wedstrijd.
Meldt eventuele kritiek, op- en/of aanmerkingen op de training, begeleiding of
organisatie uitsluitend aan de desbetreffende trainer of het bestuur van de vereniging.

Gedragsregels voor de vrijwilliger.

De vrijwilliger:


Vertoont respect voor alle clubleden, inclusief de andere vrijwilligers
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Algemeen
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Zal erop toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes
en schoon worden achtergelaten.
Zal mee toezien op het naleven van het huishoudelijk reglement door trainers,
begeleiders, spelers en ouders.
Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d.
contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk
is met het bestuur van de vereniging.

Het is verboden te roken in de kleedkamers en in de kantine.
Het is verboden alcohol te nuttigen buiten de kantine.
Drugsbezit, drugsgebruik of overmatig alcoholgebruik is strikt verboden en kan leiden
tot uitsluiting uit de vereniging.
Grof taalgebruik, discriminatie en pesterijen dienen gemeld te worden aan trainer,
begeleider en bestuur en zullen streng gesanctioneerd worden.
Naast het huishoudelijk reglement zijn er ook specifieke praktische regels die de
spelers dienen na te leven (zie hierna).

Sancties in geval van niet naleven van het huishoudelijk regelement

Wat indien iemand het huishoudelijk reglement niet respecteert ?
Bij het niet naleven van dit huishoudelijk reglement kunnen sancties genomen worden
door de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden maatregelen
genomen, aangepast naar omstandigheden en leeftijd.





Mogelijke sancties zijn: waarschuwing, blaam en uitsluiting uit de club. Alle sancties
kunnen gepaard gaan met een boete waarvan de hoogte bepaald wordt door het
bestuur van de vereniging.
Gele en rode kaarten wegens negatieve kritiek (op spelers, spelleiding, supporters of
verantwoordelijken) of wegens onsportief gedrag (natrappen, vechtpartijen…) worden
behalve door de KBVB ook door de club bestraft.
Bij opzettelijke beschadiging van de infrastructuur (kantine, kleedkamers,
trainingsmateriaal e.d…) worden de herstellingskosten integraal aangerekend aan de
vernieler.
Enig vandalisme en diefstal (of medeplichtigheid) door een aangesloten lid wordt
gesanctioneerd met onmiddellijke uitsluiting uit de club, en de dader en eventuele
medeplichtigen zullen desgevallend gerechtelijk vervolgd worden.

