Clubcharter
Elk nieuw lid wordt opgevangen en krijgt een toelichting over de werking van de club door
een afgevaardigde van het jeugdbestuur die hierdoor is aangeduid.
Deze persoon regelt tevens alle administratieve formaliteiten, geeft uitleg over de clubvisie
en filosofie, praktische trainings- en wedstrijdschikkingen en bijhorende verwachtingen en
verplichtingen.
Deze persoon overhandigt ook aan ieder lid een huishoudelijk reglement en verwijst naar de
de info-kanalen als website, outside infobord, inside infobord, blogs per ploeg, etc …
De club verduidelijkt haar visie en waarden in een specifiek daartoe opgesteld document dat
steeds opgevraagd kan worden via de voorzitter van de jeugdwerking en dat aan elk nieuw
lid wordt toegelicht.
De club verbindt er zich toe om het lidgeld democratisch te houden en zich te houden aan de
principes zoals opgesomd en vermeld in het huishoudelijk reglement.
De club wil een familiale sfeer uitademen maar toch zorgen voor een degelijke en
kwaliteitsvolle jeugdopleiding met kwaliteitsvol opgeleide trainers en afgevaardigden.
De club stelt de nodige infrastructuur en uitrustingsgoederen ter beschikking om goed te
kunnen trainen en om wedstrijden op een gezonde, sportieve, veilige en aangename manier
in een gezonde omgeving te laten doorgaan.
De club investeert daartoe ieder jaar in uitrustingsgoederen, infrastructuur en trainers +
afgevaardigden.
Elk lid of zijn ouder/vertegenwoordiger kan steeds met elke klacht terecht bij trainer,
afgevaardigden en/of voorzitter van de jeugdwerking. Deze bekijken de klacht en bespreken
ze steeds minimaal met de voorzitter van de jeugdwerking of in voorkomend geval met de
clubvoorzitter.
De club zorgt voor de gepaste en veilige opvang van elk jeugdlid op de afgesproken
trainings- en wedstrijddagen. Buiten deze momenten is de club niet verantwoordelijk voor
haar leden.
Als er wijzigingen zijn in het vaste trainingsritme of van wedstrijdmomenten dan zorgt de
club, via trainers of afgevaardigden voor een gepaste communicatie met de ouders/spelers
over deze wijzigingen en dit steeds zo snel als mogelijk.
De afgevaardigde van de club die belast is met de inschrijving van de leden communiceert
duidelijk over de hoogte van het lidgeld. Hij verduidelijkt tevens wat de ouders/spelers in ruil
voor dit lidgeld mogen en kunnen verwachten aan trainingen, wedstrijden, uitrusting,
bijkomende activiteiten, e.a..
Een lid kan steeds zelf zijn ‘ontslag’ aanvragen. Voor overgangen naar andere clubs verwijst
onze club naar de reglementen van de KBVB.
De club zal nooit voor het verstrijken van het seizoen en na betaling van het lidgeld een
speler verwijderen uit de club zonder overleg met de speler en zijn ouders/wettelijke

vertegenwoordiger waarbij een duidelijke verklaring gegeven wordt. Alvorens tot een
verwijdering te komen probeert de club steeds tot een oplossing te komen waarbij het lid
ingeschreven kan blijven. Slechts als deze poging mislukt, kan er na overleg tot ‘ontslag’
overgegaan worden. Dit moet mondeling aangegeven worden en ook schriftelijk bevestigd
worden.

