HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Zoals ieder sportclub rekenen wij op het engagement van speler, ouders, coaches,
medewerkers, …
Zonder dit engagement kan geen enkele club bestaan. Hierbij verwachten wij, als club, dat
iedereen een bijdrage levert in verhouding van de eigen mogelijkheden.
Doch kan onze werking pas goed verlopen als iedereen zich houdt aan de regels die wij
voorop stellen. Goede afspraken, maken goede vrienden.
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Trainingen

Voor de trainingen is het heel belangrijk dat er een zeer goede communicatie is.
De coach moet immers weten of hij/zij op jou kan rekenen voor de wedstrijd.
Je bent dan ook verplicht te verwittigen, wanneer je NIET kan komen, vooral om te
kunnen afspreken voor het komende weekend!
Je volgt de volgende procedure:
1
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Je probeert je eigen coach te bereiken.
Als dat niet lukt, verwittig je de jeugdcoördinator Sandy Plas:
GSM : 0498 25 02 90
E-mail : jeugdcoordinatorcondors@gmail.com

We houden een aanwezigheidslijst bij en hanteren enkele eenvoudige regels
1
2
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Niet verwittigd afwezig = niet spelen het volgende weekend
Wie 2 maal onverwittigd afwezig is, wordt daarvoor per brief of mail aangemaand. Er
zal dan (indien nodig) een afspraak met de ouders gemaakt worden om dit te
bespreken.
Indien dit blijft gebeuren, zal er een schorsingsperiode volgen of zelfs een
verwijdering uit de club.

Mogen wij vooral aan de ouders van de jongsten vragen om de nodige stiptheid aan de dag
te leggen, zodat hun kinderen niet het slachtoffer worden van nonchalance!
De andere spelers zijn oud en wijs genoeg om zelf te verwittigen en dragen hier zelf hun
verantwoordelijkheid.
Alle problemen i.v.m. aanwezigheden op trainingen worden besproken met de coach en
kunnen ook met de jeugdcoördinator besproken worden.
Wees steeds tijdig aanwezig op training nl. 15 voor aanvang van de training.
Tijdens training draag je steeds gepaste sportieve kledij en gepaste sportschoenen.
Persoonlijke spullen laat je NIET achter in de kleedkamer maar je neemt de sporttas mee in
de zaal.
Het kan gebeuren dat, wegens omstandigheden, een training wordt verplaatst of
geannuleerd. Raadpleeg steeds onze website of de facebook-pagina van de ploeg.
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Een aantal ploegen hebben meer dan 12 spelers.
De beslissing van het opstellen van de spelers ligt enkel bij de coach.
Hij/zij hanteert de volgende criteria :
1

Aanwezigheid op trainingen (verwittigen bij afwezigheid!). Wie regelmatig een extra
inspanning levert, kan er uiteraard alleen wel bij varen?
2 Inzet en mentaliteit op trainingen en wedstrijden zijn zeer belangrijk !
3 Uiteraard zal de kwaliteit van de speler ook een rol spelen. Maar die goede spelers
zullen wel aanwezig moeten zijn op training met een goede mentaliteit.
Problemen hieromtrent kunnen ook besproken worden met de jeugdcoördinator.
Wij vinden een persoonlijke hygiëne heel belangrijk, daarom vinden wij het wenselijk dat
elke speler na training doucht.
Houd je haren kort zodat je geen spelden of hoofdband nodig hebt ongehinderd te kunnen
spelen Verzorg je nagels. Dit verkleint de kans op verwonding van tegenstander of
ploegmaats. Om diezelfde reden kunnen accessoires zoals horloges, oorringen, polsband …
gemist worden op training. Op wedstrijd zijn deze verboden.
Bij het binnenkomen van de sporthal verwelkom je je coach en medespelers.
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Wedstrijden
Aanwezigheden en selectie

Hier heeft onze club gekozen om dezelfde werkwijze te hanteren als bij de trainingen.
1
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Niet verwittigd afwezig = niet spelen het volgende weekend
Wie 2 maal onverwittigd afwezig is, wordt daarvoor per brief of mail aangemaand. Er
zal dan (indien nodig) een afspraak met de ouders gemaakt worden om dit te
bespreken.
Indien dit blijft gebeuren, zal er een schorsingsperiode volgen of zelfs een
verwijdering uit de club.

De coach (en in uitzonderlijke gevallen in samenspraak met de jeugdcoördinator
en sportief manager) is degene die de selectie maakt voor de wedstrijden.
De gehanteerde criteria hierbij zijn;
aanwezigheden op training, inzet op training, gedrag, teamgeest, talent, …
Problemen i.v.m. de selectie worden eerst besproken met de coach, in tweede
instantie met de jeugdcoördinator en eventueel sportief manager.
Wees steeds op tijd aanwezig voor aanvang van de wedstrijd. In de Google agenda en op
de website kan je steeds terugvinden wanneer er vertrokken wordt.
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Vervoer
Gebeurt op basis van vrijwilligers. Bij onvoldoende vervoer is het mogelijk dat wij de
ploegselectie moeten en zullen beperken. Het spreekt dan voor zich kinderen van ouders die
steeds rijden voorrang krijgen op kinderen wiens ouders nooit rijden. Deze situatie dient
vermeden te worden vandaar dat wij van alle ouders een inspanning vragen hierin.

Gedrag
Bij wedstrijden, zowel thuis als op verplaatsing, ben jij een ambassadeur van onze club. Jou
gedrag reflecteert op onze club. Zorg er dan ook voor dat je jezelf en onze club niet in
diskrediet brengt. Zoals reeds aangegeven in de normen en waarden van onze club is dit een
zeer belangrijk item. Bij het niet naleven van deze regels leggen wij direct sancties op.

Technische fouten
Omwille van bovenstaand punt legt de club bij een technische fout automatisch een
schorsing op voor de volgende wedstrijd. Een speler zal dus de volgende wedstrijd van de
ploegen waarbij hij/zij actief is NIET meespelen. Enige uitzondering hierop is als de coach (
in samenspraak met het sportief comité ) hierover anders beslissen.
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Afgevaardigden

Onmisbaar voor de werking van al onze ploegen.
Wees steeds beleefd tegen deze “witte raven” en tracht hen te helpen waar je kan. Vanuit
de club appreciëren wij hen enorm.
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Medewerkers

Ook deze groep van mensen dragen wij op handen. De werking van onze club is deels
afhankelijk van hen. Voel je geroepen hiertoe, twijfel dan zeker niet en wordt een van die
helpende handen die onmisbaar zijn voor iedere club.
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Ouders

Wij verwachten van alle ouders een inspanning naar de wedstrijden toe.
Wat kan dit allemaal inhouden ?
1
2
3
4

Meerijden op verplaatsing
POSITIEF supporteren, zowel bij thuis- als uitwedstrijden
Vervullen/aanleren van officiële functies, zonder afgevaardigden kunnen er geen
wedstrijden plaatsvinden.
Zorgen voor het wassen van de ploeguitrusting in samenspraak met de
ploegafgevaardigde. Een evenredigheid tussen alle spelers hierin is evident.

Pagina 4 van 5

Iedereen moet begrijpen dat we, bij gebrek aan vervoer, moeilijk het kind kunnen thuis laten
van ouders die bijna altijd meerijden !
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Respect coaches, afgevaardigden, medespelers en materiaal
•

Zoals reeds beschreven bij onze normen en waarden is de basis van een goede
samenwerking, respect voor elkaar.
Problemen hieromtrent kan men steeds aftoetsen en laten behandelen door de
leden sportief comité of dagelijks bestuur. Bij voorkeur worden alle conflicten eerst
tussen de betrokken partijen besproken. In een tweede fase kan eventueel de
jeugdcoördinator en/of de sportief manager betrokken worden.

•

Wees respectvol tegen coaches, afgevaardigden, scheidsrechters en medewerkers.
Zonder hen zijn er geen matchen mogelijk.
Materiaal dient steeds op de juiste manier gebruikt te worden en na het gebruik ook
terug op zijn juiste plaats opgeborgen te worden. Hierin ligt een gedeelde
verantwoordelijkheid tussen de coach en de aangeduide speler. De aangeduide speler
zal zorgen voor het opbergen van het materiaal maar de controle hiervan dient
steeds door de coach te gebeuren. Gebruik ook het materiaal op de juiste manier.
Ringen zijn niet gemaakt om aan te hangen.
Draag ook zorg voor de kledij/schoenen van jezelf en ploegmaten. Behandel het
materiaal alsof het je je eigen spullen zijn. Opzettelijke beschadigingen zullen steeds
gepaard gaan met het vergoeden van de schade en een sanctie opgelegd vanuit de
club.
Onze club heeft het engagement naar de ouders opgenomen om hen een luisterend
oor aan te bieden onder de vorm van een ouderraad. Hierin kunnen ouders
structurele problemen en ongenoegens veruitwendigen. In de mate van het
mogelijke zal de club hier gehoor aan geven. Hierbij dient wel duidelijk gesteld dat dit
geen forum is i.v.m. persoonlijke klachten.
Hiervoor verwijzen wij naar het eerste punt. Twee keer per jaar krijgen ouders een
mail waarin zij uitgenodigd worden om de vergadering bij te wonen. Het anticiperen
hierin draagt bij tot een betere werking van onze club en is een ideaal moment om
“toogwaarheden” tegen het licht te houden.

•

•
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