Intern reglement Eendracht Termien

1. Inleiding
Eendracht Termien staat voor gezelligheid, gemoedelijkheid en kwaliteit.
Om de "goede gang van zaken" binnen een jeugdopleiding te kunnen garanderen, zijn duidelijke
afspraken onder de vorm van een intern of huishoudelijk reglement onontbeerlijk. Bij
ongeregeldheden, bepaalde voorvallen of in geval van twijfel bieden deze documenten te allen tijde
een houvast. Het de bedoeling om proactief in te spelen op mogelijke problemen aangezien
“voorkomen beter is dan genezen”.
Richtlijnen en reglementen kunnen alleen maar effectief zijn als ze door alle partijen gerespecteerd
en opgevolgd worden na kennisgeving en we rekenen op je medewerking.

2. Algemeen
De algemene gedragsregels gelden voor iedereen: leden en hun ouders, medewerkers en bezoekers
(zowel senioren als jeugd). Per doelgroep (spelers, trainers, afgevaardigden ouders) zijn specifieke
regels opgesteld.
Doelstelling
Eendracht Termien wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten
voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. We
streven ernaar om alle teams op het niveau aan de competitie te laten deelnemen zodat er voldoende
uitdaging geboden kan worden om beter te voetballen. Door ontwikkeling van zowel het voetballend
vermogen als het verenigingsgevoel, willen we bewerkstelligen dat Eendracht Termien een vereniging
is om trots op te zijn.
Over wie gaat het?
Iedereen die lid is, lid wil worden, en/of als trainer/afgevaardigde/vrijwilliger bij Eendracht
Termien wil werken, wordt van de gedragsregels op de hoogte gesteld. Voor jeugdleden geldt
bovendien dat de ouders ook op de hoogte moeten zijn van de regels. Iedereen bij Eendracht
Termien draagt deze gedragscode uit en leeft ze na. We moeten elkaar hierop kunnen en durven
aanspreken. Goede omgangsvormen en open communicatie vormen het uitgangspunt voor ons handelen.
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3. Algemene gedragsregels
Eendracht Termien vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden voor, tijdens en na de
beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgen een aantal algemene regels die zowel van
toepassing zijn op het voetbalveld als op het gebruik en het betreden van het sportcomplex.
Wat zijn de uitgangspunten?
• We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
• We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
• We hebben altijd respect voor de scheidsrechter(s), ook als deze een fout maakt.
• De winnaar is diegene die ook tegen zijn verlies kan.
• Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
• Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team voor de speler.
Van iedereen op en rond het sportcomplex wordt het volgende verwacht:
• maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op;
• er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen;
• blijf achter de hekken of reclameborden tijdens de wedstrijd;
• voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine;
• auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein. We houden hierbij
rekening met de voorziene parkeerplaats voor andersvaliden;
• in het belang van de veiligheid worden de toegangen naar de velden vrij gehouden;
• matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex;
• alle medewerkers van de club (sportieve cel, bestuursleden, vrijwilligers, …) dienen waardig
behandeld te worden;
• iedereen die zich schuldig maakt aan diefstal of andere vergrijpen kan geschorst of
ontslagen worden, wat rechterlijke gedingen niet uitsluit;
• aangebrachte schade aan materialen van de club, thuis of op verplaatsing, zullen steeds
worden vergoed door het clublid in kwestie;
• schelden, grof taalgebruik, discriminatie, racisme, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen
van wie dan ook, wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding geven tot sancties of
uitsluiting.

4. Gedragsregels voor de spelers
Voetbal is een teamsport: de speler hoort zich hiernaar te gedragen.
De speler/speelster:
• is sportief in zijn/haar gedrag;
• neemt deel aan de trainingen en wedstrijden;
• meldt zich tijdig af bij de trainer als niet aan de training of wedstrijd kan worden
deelgenomen. Dit wil zeggen de voorafgaande dag voor 17u;
• bij plotselinge ziekte dient men uiteraard zo snel mogelijk te verwittigen;
• spelers die afwezig zijn zonder te verwittigen:
- op training: er wordt niet gespeeld in het weekend;
- op wedstrijd: er wordt niet gespeeld in het daaropvolgend weekend;
• heeft respect voor de tegenstander, trainers, afgevaardigden, bestuursleden en het publiek;
• accepteert de beslissingen van de scheidsrechter(s) en de grensrechters, ook al is de speler
het daar niet mee eens;
• is bij de training 15 minuten voor aanvang aanwezig;
• wordt maximaal 30 minuten na training afgehaald;
• is op de wedstrijd op het afgesproken tijdstip aanwezig;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

houdt zijn/haar bal vast naar en van het oefenveld;
toont inzet en motivatie tijdens de training en wedstrijd; blijvend storend gedrag zal worden
gesanctioneerd;
draagt bij wedstrijden het uitgangstenue;
klopt vuile schoenen buiten uit ( met behulp van de borstel) en maakt ze schoon alvorens de
kleedkamer in te gaan;
wast zijn/haar schoenen niet in de douche of drinkvoorziening;
doucht zich na de wedstrijd en training;
zit na de wedstrijd in de kantine samen met zijn/haar ploeg;
meldt aan de trainer, afgevaardigde of medewerker van de club als er iets kapot is;
draagt zorg voor de infrastructuur en materialen die hij/zij mag gebruiken, aangebrachte
schade zal verhaald worden op de betrokkene(n);
laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, de club is niet verantwoordelijk voor
diefstal of eventuele schade;
laat de kleedkamer en de tafel in de kantine steeds netjes achter;
verlaat zo snel als mogelijk de gangen en tracht zo onnodig oponthoud in de gangen te
vermijden;
gaat een engagement aan voor een volledig seizoen en kan pas vanaf 1 maart toestemming
krijgen voor testmatchen bij andere ploegen.

5. Gedragsregels voor de afgevaardigde
De afgevaardigde:
• heeft een voorbeeldfunctie voor het team;
• heeft respect voor alle spelers, ouders, trainers en bestuursleden;
• accepteert de beslissingen van de scheidsrechter(s) en de grensrechters, ook al is hij/zij
het daar niet mee eens;
• is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden;
• ontvangt de (begeleiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter(s);
• betaalt de onkostennota van de scheidsrechter voor aanvang van de wedstrijd;
• zorgt in overleg met de trainer voor toezicht in de kleedkamer, zowel uit als thuis;
• draagt samen met de trainer zorg voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak);
• verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier;
• zorgt bij thuiswedstrijden voor de drank van de spelers en tegenspelers;
• ruimt samen met de trainer de tafel af na het samenzitten in de kantine, dit ook op
verplaatsing;
Van de
•
•
•
•

afgevaardigde wordt verder ook verwacht dat deze:
de door de club ter beschikking gestelde kledij draagt op wedstrijddagen;
geen alcohol en tabak gebruikt tijdens het begeleiden van het team;
deelneemt aan de afgevaardigdevergaderingen;
wangedrag en andere problemen rapporteert aan een verantwoordelijke van de vereniging.

6. Gedragsregels voor de trainers
De trainer:
• heeft respect voor alle spelers, ouders, afgevaardigden, collega-trainers en bestuursleden;
• accepteert de beslissingen van de scheidsrechter(s) en de grensrechters, ook al is hij/zij
het daar niet mee eens;
• ziet erop toe dat er zuinig en respectvol wordt omgegaan met de velden;
• brengt spelers vaardigheden en passie bij voor het spel;
• is verantwoordelijk voor trainingsmateriaal (ballen, hesjes, pionnen, doelen,…);
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•
•
•
•

draagt samen met de afgevaardigde zorg voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen,
waterzak);
zorgt ervoor dat het veld na de training leeg is van gebruikte materialen;
zet bij de onderbouw het wedstrijdveld klaar en ruimt dit na de wedstrijd op;
bepaalt de opstelling van het team.

Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:
• De door de club ter beschikking gestelde kledij draagt op wedstrijddagen
• Geen alcohol en tabak gebruikt tijdens training of wedstrijd.
• Deelneemt aan de trainersvergaderingen.
• Er op toeziet dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden
en de daarbij passende kleding dragen.
• Zorgt voor een tijdige kennisgeving aan de spelers bij afgelasting of wijziging van een
training.
• Wangedrag en andere problemen rapporteert aan een verantwoordelijke van de vereniging.
Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders ingelicht.
• Ruimt samen met de afgevaardigde de tafel af na het samenzitten in de kantine, dit ook op
verplaatsing.

7. Gedragsregels voor de ouders van de jeugdspelers
De ouder:
• is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen
op en om het veld;
• blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken of reclameborden en dus buiten de lijnen van
het veld;
• probeert zoveel mogelijk te komen kijken naar hun zoon/dochter, ze zullen het waarderen;
• houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en
afgevaardigden;
• kan zijn/haar kind voor en na de wedstrijd begeleiden in de kleedkamer tot en met de
categorie U7; vanaf dan wordt verwacht dat de speler zelfstandig kan douchen;
• verlaat zo snel als mogelijk de gangen en tracht zo onnodig oponthoud in de gangen te
vermijden.
Van de
•
•
•
•
•

ouder wordt verwacht dat hij/zij:
spelers positief aanmoedigt, maar geen tactische en technische aanwijzingen geeft;
helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd;
ervoor zorgt dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor trainingen en wedstrijden;
erop toeziet dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd;
zijn/haar kind(eren) tijdig komt halen na een training of wedstrijd met name 30 minuten na
het beëindigen van de training of wedstrijd. Hierna stopt de verantwoordelijk van de club.

Op- of aanmerkingen op de training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de
desbetreffende trainer, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging (met een mogelijke
oplossing).
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8. Alcohol, tabak en drugs.
Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet
alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande
zaken apart genoemd te worden:
•
•

•

het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers;
alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze niet op het veld of in
de kleedkamers. Wees ervan bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van
jeugd een slecht voorbeeld geeft;
drugsbezit en drugsgebruik, in en om het sportveld, is niet toegestaan en zal direct leiden
tot een uitsluiting van de club!

9. Aansluiting en lidgeld
Het bestuur bepaalt ieder jaar het bedrag van het lidgeld. De bijdrage bevat onder andere de
aansluiting bij de K.B.V.B. met inbegrip van hun sportverzekering.
Levert de betaling moeilijkheden op, dan kan met het bestuur een individuele regeling getroffen
worden.
Uiterlijk op 1 juli moet de speler/speelster het volledige lidgeld betaald hebben, indien dit niet het
geval is, volgt er automatisch een supplement. Lidgelden worden in geen geval terugbetaald.
Om administratieve redenen, zowel voor de club als voor de voetbalbond, zal ieder lid een
adreswijziging altijd meedelen aan de secretaris van de club.
10. Akkoord
Door het feit van de deelname aan de competitie en het ondertekenen van een vrij aangegane
verbintenis van aansluiting, verklaart elk spelend en niet-spelend lid zich akkoord met dit reglement
en verbindt zich tot de toepassing ervan.
Overtredingen van de gedragsregels leiden tot gepaste maatregelen (afhankelijk van de ernst)
opgelegd door de vereniging.
Straffen die opgelegd worden door de bond (K.B.V.B.) worden ook door de club overgenomen en de
eventuele geldboetes zijn door de betrokkene zelf te betalen.
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