
Gedragsregels ouders, trainers, afgevaardigden 
 
Huishoudelijk reglement 

 
 
  AFSPRAKEN JEUGD 
 
Om ervoor te zorgen dat het voetbalgebeuren zowel op en naast het veld in een                                      
familiale,sportieve en plezierige sfeer verloopt is het belangrijk dat we een aantal algemene, 
sportieve en organisatorische afspraken maken. Deze afspraken zullen dan ook als 
huishoudelijk reglement binnen onze club gelden en we verwachten dat deze de nodige 
navolging krijgen.  
 
ALGEMENE AFSPRAKEN 
 

• Voetbal is een ploegsport, hou dus rekening met je medespelers 
• Heb respect voor je kameraden, je club, je trainer en afgevaardigden, de supporters, 

het materiaal, de infrastructuur maar ook voor je tegenstander en scheidsrechter 
• Pesten op en naast het veld evenals fysiek en verbaal geweld en alle vormen van 

misbruik worden niet getolereerd en hier zal steeds meteen doortastend tegen 
opgetreden worden. 

• Op onze club is ook in geen geval plaats voor racisme of discriminatie op basis van 
ras, stand, godsdienst, sexe, sexuele geaardheid, ….. 

• Er is absoluut geen plaats voor druggebruik in onze club. De club neemt dan ook 
maatregelen indien er drugsgebruik wordt vastgesteld. 

• Geniet en profiteer dat je in een club als deze mag en kan spelen. 
• Hou de omgeving van onze club veilig en wees voorzichtig voor jezelf en anderen 
• Breng je eigen veiligheid (op alle vlakken) noch die van anderen in gevaar. 
• De trainers en afgevaardigden waken mee over de veiligheid op en rond het veld en 

zorgen steeds voor een aangename sfeer waarin veilig en gezond sporten mogelijk 
wordt gemaakt 

 
 
SPORTIEVE AFSPRAKEN 
 

• voetbal doen we in teamverband. Je medespelers rekenen op je. Kom met de nodige 
inzet en motivatie voetballen 

• Fair play staat boven alles centraal in onze club. 
• Het is de trainer die de ploegopstelling bepaalt 
• Als jeugd zijn we in opleiding, dus fouten maken mag, het resultaat van de 

wedstrijden is niet van het grootste belang 
• Iedereen speelt daarom ook zo veel als mogelijk even veel. Dwz dat ieder lid minstens 

de helft van het aantal mogelijke speelminuten op jaarbasis/seizoensbasis kan 
deelnemen aan wedstrijden van zijn ploeg. 

• Uitdagen, verwijten, opmerkingen naar tegenstanders, supporters, scheidsrechters, … 
worden niet aanvaard 



• Alle problemen  kunnen met de trainers en afgevaardigden besproken worden. Indien 
dit niet met hen kan, kan er ook contact opgenomen worden met de jeugdcoordinator 
of de voorzitter van de jeugdwerking. 

• Water, electriciteit en verwarming zijn duur. Laat daarom ramen en deuren niet 
nodeloos open staan. Doof de lichten bij het verlaten van de lokalen. Wees zuinig met 
water. Onze douches zijn voorzien van spaarzame doucheknoppen en onze club streeft 
er naar zoveel als mogelijk spaarlampen te gebruiken. Een kwartier na elke training en 
match wordt de watertoevoer van de douches gestopt. 

• Afval hoort in de vuilbakken die voldoende aanwezig zijn in onze lokalen en rond 
onze velden. Gebruik bij voorkeur herbruikbare en duurzame materialen als je zelf een 
drankje of een tussendoortje meebrengt. De club zelf heeft ook oog voor herbruikbare 
en duurzame producten bij haar aankoopbeleid van allerhande goederen. 

• Sport steeds veilig. Overleg met je huisarts bij eventuele medische problemen en 
meldt eventuele (medische) problemen aan de club (via de inlichtingenfiche of via de 
trainer). 

• Zorg voor voldoende bescherming via scheenbeschermers tijdens elke training en 
wedstrijd. 

 
 
ORGANISATORISCHE AFSPRAKEN 
 

• Wees steeds op tijd voor trainingen en wedstrijden 
• Verwittig steeds tijdig wanneer je niet aanwezig kan zijn op de training of op de 

wedstrijd. 
• Op wedstrijddagen doen we onze training en t-shirt van de club aan. 
• Bij begin van elke training neemt iedereen een bal uit het daarvoor voorziene rek. Na 

training zorgt iedereen dat hij een bal terug in de juiste rek legt. 
• Zorg voor aangepaste kledij bij regenweer en in de winter: lange broek, trainingsvest 

en eventueel een muts 
• De kleedkamer is geen speelruimte. Laat deze proper achter 
• Vanaf duiveltjes is de kleedkamer uitsluitend voor spelers, trainers en afgevaardigden. 

Na de wedstrijd begeven de spelers zich gezamenlijk naar de kantine, waar ze door 
hun ouders kunnen opgehaald worden. De ouders, familieleden en vrienden blijven 
dus in de kantine wachten. 

 
 
                                
 
 
      
 
 
 
 
  


