Huishoudelijk reglement
1.

Inleiding

KFC Grobbendonk wil bijdragen tot voortdurende spelontwikkeling en plezier bij onze leden.
Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport zijn voor ons als club belangrijk vandaar
onze actieve bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders hieromtrent. Om een
ontmoetingsplaats te zijn en blijven waar elke sporter met plezier en voldoening kan voetballen
leggen we als club duidelijke gedragsregels op. Het bestuur draagt de gedragscode actief uit.
Trainers, begeleiders en ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie
voor wat betreft het uitdragen en bewaken van de gedragsregels.
Door het betalen van het lidgeld verklaart u het clubreglement te kennen, te aanvaarden en te zullen
respecteren.

2.

Algemeen

De algemene gedragsregels gelden voor iedereen van lid tot bezoeker, jeugd als senior. Daarnaast
zijn er nog een aantal specifieke gedragsregels per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders).
De specifieke gedragsregels voor de jeugd zijn ook van toepassing op de senioren.
Over wie gaat het?
Iedereen die lid is of lid wil worden bij KFC Grobbendonk moet van de gedragscode op de hoogte
zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders op de hoogte dienen te zijn van de
gedragscode. De gedragscode wordt door iedereen bij KFC Grobbendonk uitgedragen en nageleefd.
We kunnen en durven elkaar hierop aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt
voor ons handelen.
Waarover gaat het?
Hoe willen we met elkaar omgaan? Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden.
We omschrijven normen en waarden. Vooreerst legt de club een aantal regels vast. Daarnaast maken
we duidelijk wat je hieronder moet verstaan (vanuit het principe wat is normaal en niet normaal). Er
worden maatregelen genomen als iemand (spelers, trainers, leiders, ouders) zich niet aan de regels
wil houden. Deze maatregelen noemen we sancties.

3. Algemene gedragsregels
KFC Grobbendonk vraagt uitdrukkelijk aandacht voor normen en waarden tijdens en na de
beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgen een aantal algemene regels die zowel op het
voetballen als op het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn.
Wat zijn onze uitgangspunten?










Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent.
Zonder samenspel of tegenstander geen voetbal.
We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
We hebben respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
De winnaar is diegene die ook tegen zijn verlies kan.
Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team voor de speler.
Sporten leert mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.
Elke jeugdspeler die wenst te voetballen zal bij KFC Grobbendonk de kans krijgen om te
voetballen. Dit is steeds belangrijker dan het resultaat.

Op en rond het sportcomplex
Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk in ieder
geval aan de volgende punten:








Gebruik steeds de vuilbakken rondom de terreinen.
Als glas of aardewerk naar buiten meegenomen wordt, breng dit nadien opnieuw terug in de
kantine. Zie je achtergebleven glas of aardewerk zal het binnenbrengen zeker geapprecieerd
worden.
Tijdens training of wedstrijden van andere ploegen blijven we weg van het bespeelde terrein.
Ouders betreden de velden niet tijdens wedstrijden of trainingen.
De toegangen naar de velden worden vrijgehouden in het belang van de veiligheid.
Autogebruikers vragen we uitdrukkelijk hun snelheid te matigen rond ons terreinen. Vaak
lopen kinderen te spelen voor of na wedstrijden en trainingen, we willen hen dit plezier niet
ontnemen.
We respecteren de eigendom van andere mensen (bv. huizen vlakbij het terrein, …) alsook de
accommodatie van andere ploegen.

Wie zondigt aan deze regels zal hierover aangesproken worden.

4. Gedragsregels en praktische afspraken voor de spelers
Trainingen





Alle trainingen gaan door op de terreinen aan de Vaartkom 2 te 2280 Grobbendonk tenzij bij
voorafgaande en uitdrukkelijke afmelding van de trainer.
Wij vragen aan iedere jeugdspeler tijdig op de training aanwezig te zijn (5 minuten voor
aanvang).
Indien je niet aanwezig kan zijn op een training of wedstrijd dan verwittig je tijdig je trainer
en/of afgevaardigde naargelang de gemaakte afspraken.
Voor onze doelmannen wordt getracht afzonderlijke keeperstrainingen te organiseren.
Wanneer een teamtraining samenvalt met een keeperstraining is voor deze groep de
keeperstraining prioritair.

Wedstrijden







Bij thuiswedstrijden zijn we aanwezig in de aangeduide kleedkamer op het afgesproken uur.
Bij uitwedstrijden zijn we stipt aanwezig op het afgesproken uur aan het afgesproken
verzamelpunt.
Indien je omwille van bepaalde omstandigheden niet in staat bent om op het afgesproken
uur aanwezig te zijn, dan verwittig je tijdig je trainer of afgevaardigde.
Elke speler is verplicht de nodige documenten mee te brengen naar de wedstrijd. Vanaf 12
jaar is de identiteitskaart verplicht. Zonder deze kaar mag hij niet spelen.
Na de wedstrijd nemen de spelers verplicht een douche. We verlaten als ploeg gezamenlijk
de kleedkamer na het uitdelen van de drankbonnetjes bij de jeugd.
Vanaf U9 verwachten we dat de spelers zich individueel kunnen klaarmaken voor en na de
wedstrijd en worden ouders gevraagd niet aanwezig te zijn in de kleedkamer.

Uitrusting






Zorg ervoor dat je voetbalschoenen voor het begin van een training of wedstrijd steeds
proper zijn.
Draag zorg voor de door de club ter beschikking gestelde kledij.
Breng een merkteken of uw naam aan in uw persoonlijke kledij.
Voorzie kledij voor alle weersomstandigheden (trainingspak, regenvest).
Voorzie scheenbescherming, voetbalkousen, broekje, douchegerief, …

Accommodatie en materiaal





Wij rekenen erop dat de kleedkamers op een normale manier gebruikt worden. Dat houdt
ook in dat iedere ploeg de gebruikte kleedkamer proper en opgeruimd achterlaat.
Laat de douche niet onnodig lopen.
Schoenen buiten afkloppen en afborstelen.
Alle doelen moeten na iedere training aan de zijlijn geplaatst worden.

Gedrag













Wij verwachten dat je beleefd bent tegenover trainers, begeleiders, scheidsrechters, medeen tegenspelers, ouders, … Zowel op als naast het veld. Denk aan uw taalgebruik.
Heb respect voor je medespelers, moedig mekaar aan, werk mee aan de teamgeest.
Volg de richtlijnen van je trainer, afgevaardigde en/of TVJO.
Beschouw de kritische benadering van de trainer en/of TVJO als een leermoment.
Durf uitkomen voor je mening maar doe dit op een aanvaardbare manier en op een
aanvaardbare plaats, dus niet vanop het veld of in de kantine.
Geef na de wedstrijd steeds je tegenspelers en de scheidsrechter(s) een hand, ook al hebben
zij het volgens jou niet altijd bij het recht eind gehad.
Een handdruk na een overtreding is een uiting van respect.
Kettings, horloge, ringen, … zijn taboe tijdens de training en/of wedstrijd.
Draag steeds beenbeschermers (verplicht), Een eventuele spanbroek moet dezelfde kleur
hebben als je voetbalbroekje.
Trap nooit naar het doel als je niet opgewarmd bent tijdens een wedstrijd en/of training.
Als er een probleem is, aarzel dan niet om dit bespreken met je trainer, je afgevaardigde of
de TVJO. Kan je dit niet kwijt aan deze mensen dan ben je altijd welkom bij iemand van het
bestuur. Blijf zeker niet rondlopen met uw ongenoegen!
Pestgedrag wordt absoluut niet getolereerd!

Bijkomend voor de spelers van de senioren








Van de spelers van het 1e elftal verwachten wij regelmatige deelname aan de verschillende
activiteiten van de club.
Ongeoorloofd gedrag kan resulteren in een boete opgelegd door het bestuur. Dit geldbedrag
wordt bijgehouden in de sociale kas van KFC Grobbendonk. Met het geld van deze sociale kas
nemen we onze sociaal maatschappelijke rol op.
Ongeoorloofd gedrag kan leiden tot het verbreken van het lidmaatschap bij KFC
Grobbendonk. Deze beslissing zal steeds genomen worden na overleg met de Raad van
Bestuur.
De kosten voor het toebrengen van schade aan materiaal of eigendom van KFC Grobbendonk
zal verhaald worden op de persoon die de schade toebracht. KFC Grobbendonk zal hiervoor
steeds een offerte opvragen en voorleggen aan deze persoon. Als deze persoon niet akkoord
gaat kan hij dit melden aan de voorzitter van de club waarna dit besproken wordt op de Raad
van Bestuur.
De trainers van A en B ploegen krijgen het mandaat eigen regels op te leggen.
We verwachten dat spelers van A-kern en B-kern optreden als scheidsrechter bij
jeugdwedstrijden waarvoor de bond geen scheidsrechters aanduidt of wanneer we
onvoldoende vrijwillige scheidsrechters hebben.

5. Gedragsregels voor de trainer en jeugdtrainers




















Tijdig aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen.
De trainer heeft op elk moment op EN naast het veld een voorbeeldfunctie. Toon je sportieve
gedrag tegenover tegenstander en de scheidsrechter. Geef het sportief gedrag mee aan je
spelers.
Na afloop van de match tegenstander en scheidsrechter bedanken. Laat ook je spelers
tegenstander en scheidsrechter een hand geven.
Ook na de wedstrijd houd je toezicht op je spelers. Controleer of ze kleedkamers netjes
achterlaten. Breng je spelers verantwoordelijkheid bij voor orde en netheid.
Is sportief verantwoordelijk voor de zijn toegewezen ploeg. Traint en coacht volgens het
opleidingsplan.
Is het eerste aanspreekpunt voor zijn elftal.
Geeft op een positieve manier leiding aan zijn team tijdens de trainingen en wedstrijden.
Brengt zijn spelers bij de start van het nieuwe seizoen tijdig en persoonlijk op de hoogte van
dag en uur van aanvang van de trainingen. Maakt goede afspraken met de ploeg.
Maak afspraken met spelers en ouders omtrent omkleden voor en na de trainingen en de
wedstrijden. In principe mogen er géén ouders in de kleedkamer komen voor, tijdens en na
de wedstrijden (behalve bij jonge spelers of bij uitzonderingen).
Indien je als trainer niet aanwezig kan zijn op een training of wedstrijd, verwittig dan tijdig de
TVJO.
Neemt nota van de afmeldingen en overlegt met de TVJO en/of de trainers over eventuele
vervangingen.
Maak na iedere training ook een zelfevaluatie. Wat ging er goed, wat ging er minder goed.
Pas je trainingen aan vraag raad bij collega-trainers of TVJO.
Is aanwezig op de trainers- en jeugdvergaderingen.
Ziet er samen met zijn afgevaardigde op toe dat het gebruikte materiaal terug op zijn plaats
komt.
Onderhoud contacten met de TVJO, jeugdcel, ploegverantwoordelijke, ouders, spelers en
gekwetste spelers.
Zorgt ervoor dat de spelers zich door middel van trainingen kunnen ontwikkelen op
technisch, tactisch en fysisch gebied en met plezier voetballen.
Werkt mee aan goede ploeggeest en geeft positieve feedback na de wedstrijd.
Steek een handje toe tijdens de verschillende clubactiviteiten. Kom eens kijken, supporteren
voor het eerste elftal, laat de verschillende clubactiviteiten niet zomaar aan zich voorbijgaan.
Stimuleer je spelers, ouders en supporters om deel te nemen aan clubactiviteiten.

6. Woordje aan en gedragsregels voor de ouders van de
jeugdspelers
Uw zoon/dochter is lid van onze club en daar zijn wij blij mee. Onze clubmedewerkers staan klaar om
uw zoon/dochter op een verantwoorde en sportieve manier te begeleiden tijdens de trainingen en
wedstrijden.
Om de toekomst van onze club te verzekeren hebben wij de intentie om een goed en waardevolle
jeugdwerking uit te bouwen. Dit kan echter alleen maar slagen indien alle ouders mee aan deze kar
trekken.
Bijkomend voegen we nog volgende regels toe voor de goede werking:









Breng een merkteken of naam aan in de persoonlijke kledij van uw kind.
Van onze spelers verwachten wij dat ze zich sportief gedragen op en naast het veld. Het is
dan ook heel normaal dat wij dat ook van jullie verwachten. Heb respect voor ieder op en
rond het terrein.
Moedig uw ploeg op een sportieve manier aan. Help je kinderen vertrouwen te krijgen.
Gedraag je tegenover de tegenstander, de scheidsrechter (zelfs wanneer je vindt dat zijn
beslissing fout is).
Toegang tot de neutrale zone is steeds verboden, ook bij wedstrijden voor de allerkleinsten.
De kleedkamer is enkel toegankelijk voor trainers, afgevaardigden en verantwoordelijken
vanaf U9. Tracht bij de wedstrijden van U6 tot U8 je te beperkten tot 1 ouder per kind
Géén inmenging in de opstelling, speelwijze en andere beslissingen van de trainer. Het is de
trainer of de jeugdcoördinator die beslist welke positie de spelers bekleden.
Hou steeds voor ogen: sportieve mislukkingen zijn nooit persoonlijke mislukkingen.

Het is natuurlijk best mogelijk dat u het niet eens bent met bepaalde zaken en/of beslissingen binnen
onze vereniging. Bespreek dit in alle rust met de betrokken persoon, TVJO of bestuur.
Voetbal is een spel maar helaas vinden sommige ouders al te snel dat hun kind de nieuwe wereldster
moet worden. Het enige wat kinderen willen is plezier maken.
Een spelertje zei ooit: “Wat mij het meeste ergert is dat mijn ouders alles zo serieus nemen. Ze doen
net alsof het om school gaat.”
Zoals u zal merken organiseert onze club allerlei activiteiten. Uw inbreng door uw aanwezigheid, uw
hulp, uw ideeën, zijn dan ook van harte welkom. Vergeet niet dat een vereniging valt of staat met de
inzet van vrijwilligers.
Probeer zeker aanwezig te zijn bij de match van uw zoon/dochter.
Kom eens kijken, supporteren voor het eerste elftal.
Laat de verschillende clubactiviteiten niet zomaar aan u voorbijgaan…

Gedurende het voetbalseizoen doen wij een beroep op de ouders om een handje toe te steken bij
evenementen en/of in de kantine.

7. Voorbeeldgedrag
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 apert genoemd te worden:




Verboden te roken in de kleedkamers en in de kantine.
Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot
een veld/complex verbod.
Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan
ook wordt niet geaccepteerd en kan leiden tot sancties.

8. Sancties
Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door KFC Grobbendonk. Afhankelijk
van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar
omstandigheden en leeftijd aangepast.
Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KBVB.
Aan iedere verstrekte rode kaart of gele kaart verbindt de KBVB een geldboete en (eventueel) een
schorsing.

9. Ongeval en verzekering
Al onze leden zijn verzekerd tegen ongevallen bij het Federaal Solidariteitsfonds van de KBVB. Deze
verzekering dekt echter slechts het strikt noodzakelijke. Een eigen ongevallenverzekering is daarom
eventueel een optie.
Indien een speler een ongeval oploopt tijdens een wedstrijd of training waarvoor de tussenkomst
van een dokter vereist is, dient als volgt gehandeld:









Vraag aan je afgevaardigde of in de kantine een aangifteformulier, en laat het door de
geraadpleegde arts invullen. Je kan deze formulieren ook downloaden op onze website.
Uw gegevens i.v.m. uw ziekenfonds volledig invullen in de overeenkomende vakjes op de
achterzijde of een geel klevertje bijvoegen.
Dit medisch getuigschrift onmiddellijk bezorgen aan de secretaris Raoul Van Hauwe of een
ander bestuurslid
Na enkele dagen ontvang je een gekleurd formulier “Geneeskundig getuigschrift van herstel
en werkhervatting”.
Zodra de speler oordeelt genezen te zijn, laat hij dit formulier door de dokter invullen. Wie
vroeger begint te spelen dan door de dokter voorziene datum speelt op eigen risico.
U gaat naar het ziekenfonds met alle door u betaalde rekeningen en vraagt er een afrekening
voor een sportongeval.
Deze afrekening moet u samen met het gekleurde formulier bezorgen aan de secretaris.
De uitbetaling van de bedragen waarop u volgens de verzekering recht hebt, zal gebeuren
door de penningmeester.

10. Afgelaste wedstrijden
Tijdens de wintermaanden gebeurt het regelmatig dat de KBVB de wedstrijden van jeugd/ reserves
en 1e elftal afgelast. De Bond laat dit aan zijn leden weten via de app, facebook of via haar website:
www.belgianfootball.be. De meest actuele info kan u echter het gemakkelijkste opvragen via het
telefoonnummer 0900/00081.
Je kan ook terecht bij je trainer, afgevaardigde of op onze website: www.kfcgrobbendonk.be

