
 

 

Huishoudelijk reglement - Jeugdwerking KVC Jong Lede 

onderbouw 
In een vereniging is het naleven van een huishoudelijk reglement een pure noodzaak. 

In het huishoudelijk reglement van onze jeugdwerking zijn allerhande duidelijke 

afspraken vastgelegd die uitgaan van respect voor anderen (bestuursleden, 

collega’s, afgevaardigden en spelers) en voor het materiaal. Het naleven van 

deze afspraken moet een klimaat van rust opleveren waarin het voor iedereen 

goed en aangenaam is om zijn functie uit te oefenen. 

 

1. KLEEDKAMERS 
 

1.1 – Orde en netheid 
 

De trainers zullen in samenwerking met de afgevaardigden en de spelers instaan voor de 

orde en netheid van de kleedkamers. Dit omvat o.a.: 

• Iedere ploeg heeft zijn vaste kleedkamer tijdens wedstrijden en trainingen. 

• Voetbalschoenen worden buiten afgespoeld in de daarvoor bestemde wasbak waar 

de nodige schuurborsteltjes en kraantjes zijn voorzien. 

• De ploeg is verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van de kleedkamer. Dit houdt 

in: 

- Alle afval wordt in de voorziene vuilbak gegooid. 

- Kledij of schoenen worden NIET onder de douches uitgespoeld. 

- Er wordt NIET met water, aarde of andere projectielen gegooid in de 

kleedkamers. 

• De trainer ziet erop toe dat teenslippers zoveel mogelijk gebruikt worden onder de 

douche. 

• Wanneer u bij het betreden van de kleedkamer een abnormaliteit vaststelt 

(beschadiging en/of een vuile kleedkamer en/of een defect) dient men dit onmiddellijk 

te melden aan de trainer. 

• Wanneer iedereen zich aan bovenstaande punten houdt zullen alle ploegen steeds in 

een aangename propere kleedkamer terecht kunnen. 

• De trainer en/of ploegafgevaardigden blijven steeds bij de ploeg tot de laatste speler 

is vertrokken en zien erop toe dat de kleedkamer netjes achterblijft. 

• Bij veelvuldige overtredingen zal dit gemeld worden aan het jeugdbestuur en zullen er 

gepaste maatregelen komen voor die ploeg. 

1.2 – Rook- en alcoholverbod 

 

Er geldt een absoluut rookverbod in alle kleedkamers en in de kantine. Dit rookverbod geldt 

voor iedereen! Verder is alle gebruik van alcoholische dranken en of drugs ten strengste 

verboden voor alle spelers en dit zowel bij thuis- als uitwedstrijden. Bij overtreding kunnen 

maatregelen genomen worden door het jeugdbestuur. 
  



 

 

 

1.3 – Toegang tot de kleedkamers 
 

De trainers en afgevaardigden zullen er over waken dat : 

• geen onbevoegde personen (ouders, supporters, anderen) zich toegang verschaffen 

tot de kleedkamers (behalve voor de U7). 

• alle waardevolle voorwerpen worden verzameld, bijgehouden en niet onbeheerd in de 
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2. TRAININGSMATERlAAL 
 

De spelers bieden zich op training aan in door de club aangeboden trainingskledij, niet in 

officiële wedstrijdkledij. Alle andere trainingsmateriaal wordt door de club voorzien. 

 

3. TRAININGEN 
 

• De trainingen worden geleid door de trainers. Deelname of inmenging van ouders, 

supporters of anderen is uiteraard verboden. 

• Spelers zijn 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig. Zij begeven zich 

naar de toegewezen kleedkamer waar zij zich in alle rust en kalmte klaarmaken. Zij 

blijven in de kleedkamer tot de trainer hen komt halen. 

• De trainers houden een aanwezigheidslijst bij inzake trainingen en wedstrijden. 

• De aangestelde trainers zijn verantwoordelijk voor de spelers vanaf 15 minuten voor 

tot maximum 15 minuten na de training. Gedurende deze periode bevinden de 

spelers zich binnen de jeugdaccommodatie (afsluiting) van de club, en dienen zij 

onder het toezicht van de trainer te blijven. 

• De spelers moeten tijdig in de kleedkamer zijn zodat zij zich rustig kunnen 

klaarmaken voor de training. De kledij die zij uittrekken, moeten zij netjes ophangen 

aan de kapstokken en/of wegstoppen in hun voetbaltas, zodat geen verwarring en/of 

verwisseling van kledingstukken kan gebeuren. Om die reden vragen we dat alle 

kledingsstukken van elke speler zouden genaamtekend zijn. 

• Wanneer spelers klaar zijn, wachten zij in de kleedkamer op hun trainer. Vervolgens 

gaan zij samen met de trainer, in groep naar het oefenveld. Na de training helpt 

iedereen het materiaal te verzamelen en keert men in groep terug naar de 

kleedkamer. 

• Indien een speler niet aanwezig kan zijn op een training, dan moet hij zijn trainer hier 

vooraf van op de hoogte stellen. Dit kan zijn omwille van een doktersbezoek, maar 

ook omwille van veel schoolwerk. De school heeft prioriteit op de sport, maar het mag 

natuurlijk niet systematisch als excuus ingeroepen worden om niet te moeten trainen. 

 

4. WEDSTRIJDEN 
 

4.1 – Competitiewedstrijden 
 

• De trainers en afgevaardigden dienen minstens één uur voor aanvang van de 

thuiswedstrijd aanwezig te zijn en begeleiden de spelers bij de wedstrijden. De 

wedstrijden worden geleid door scheidsrechters. Er wordt het nodige respect 



 

 

verwacht van ouders en supporters door een gezonde supportershouding (zie 

sportief charter). 

• De spelers komen steeds in uitgangstraining naar de wedstrijd. 

• Bij thuiswedstrijden zijn de spelers minstens één uur voor aanvang van de wedstrijd 

aanwezig. Bij de uitwedstrijden zijn ze aanwezig op het afgesproken uur en plaats. 

• Na de wedstrijd wordt aan de scheidsrechter en aan de spelers en begeleiders van 

de tegenpartij een hand gegeven. 
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4.2 – Vriendschappelijke wedstrijden en tornooien: 
 

• Info wordt tijdig door de trainers meegedeeld. 
• Dezelfde regels inzake gedrag, afspraken,... gelden als bij competitiewedstrijden. 

 

5. SPORTIEF CHARTER 
 

Uit recent onderzoek, onder ruim 800 ouders met sportende kinderen, blijkt dat meer dan 
negen op de tien ouders (91%) zich in meer of mindere mate ergeren aan het gedrag van 
andere ouders langs de zijlijn. Het gaat hierbij om het opjutten van kinderen, vloeken en 
schelden, het wijzen van de scheidsrechter op een verkeerde beslissing en het adviseren 
van de trainers en begeleiders, … 
Cijfers die inderdaad niet liegen. Wanneer we ons zaterdag of zondagvoormiddag eventjes 
langs de lijn zetten, dan hoort u het al snel. Jonge kinderen krijgen van alles naar hun hoofd 
geslingerd : “zet druk naar voren”, “schieten”, “weg”, “passen”, “jullie slapen”, … 
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat kinderen allemaal moeten slikken. Het lijkt vrij 
onschuldig, maar dat is het eigenlijk niet. Zwijgen we nog van wat ouders langs de lijn naar 
het hoofd van de scheidsrechter slingeren. Veel ouders zijn er zich niet van bewust dat zij 
een voorbeeldfunctie te vervullen hebben voor hun kinderen, en deze op dergelijke manier 
alles behalve invullen. 
Door de lichamelijkheid van de sport lopen bij de spelers de emoties vaak hoog op. Voeg 
daaraan toe dat er in de sport soms andere regels en gewoonten gelden dan in de 
samenleving, dan gebeurt het soms dat spelers zich schuldig maken aan onsportief gedrag, 
agressiviteit of intimidatie. 
 Het is de verantwoordelijkheid van de sporter om niet in die val te trappen. 
 En ook de vereniging heeft daarin haar verantwoordelijkheid. Zo kun je als vereniging de 
voorwaarden scheppen waarin het voor iedereen gemakkelijker en vanzelfsprekender wordt 
om aan (persoonlijk) sportief gedrag te werken, en onsportief gedrag pogen in te tomen door 
bestraffende maatregelen. 
 

De jeugdwerking van KVC Jong Lede wil daarom met dit huishoudelijk reglement  
duidelijk stellen dat wij als vereniging het begrip “fairplay” hoog in ons vaandel 
dragen. Daarom lijsten we een aantal sportieve afspraken op die steeds nageleefd 
dienen te worden. Bij niet naleving ervan kunnen sancties opgelegd worden door het 
jeugdbestuur. 
©  

We verwachten van elke ouder/voogd/begeleider: 
• Zorg ervoor dat uw kind voldoende rust heeft en een gezonde voeding krijgt. 
• Toon positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw 
kind. Steun uw kind vooral bij tegenslagen en teleurstellingen. 
• Probeer zo veel mogelijk wedstrijden en trainingen bij te wonen. Straf uw kind niet door het 
bijwonen van wedstrijden of trainingen te verbieden. 
• Moedig niet alleen uw kind aan maar supporter voor gans de ploeg. Doe dit op een 
positieve manier d.m.v. een correct taalgebruik, beheersen van emoties, geen confrontatie 
aangaan onderling of met ouders tegenstander. 



 

 

• Toon respect voor de scheidsrechter en de tegenstander. 

• Wees steeds een voorbeeld voor de spelers. 

• Racisme hoort niet thuis op en naast het voetbalveld. 

• Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. 

• De coaching gebeurt door de trainer. Gezond enthousiasme langs de zijlijn juichen 

wij toe, maar laat de trainer zijn taak vervullen. 

• Voor alle vragen en/of problemen i.v.m. het sportieve, inclusief de sportieve evaluatie, 

kan men steeds terecht bij de trainer of de coördinator. Best na afspraak en niet 

onmiddellijk na de wedstrijd in de kantine. 

• Voor elke klacht of vraag van algemene aard, indien u meent onvoldoende gehoord 

te zijn, indien u opmerkingen heeft over het gedrag van medewerkers, of over het 

jeugdbeleid in het algemeen, dient u zich te wenden tot het jeugdbestuur. Klachten 

hierover via het hoofdbestuur worden niet aanvaard. 
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We verwachten van elke speler: 
• Houd u aan alle regels die omschreven staan in het huishoudelijk reglement van KVC 

Jong Lede Probeer zo veel mogelijk wedstrijden en trainingen bij te wonen. 

• Toon respect voor de scheidsrechter en de tegenstander. 

• Racisme hoort niet thuis op en naast het voetbalveld. 

• Een sportieve houding tijdens de wedstrijden wordt geëist. 

• Uit geen kritiek ten opzichte van ploegmaten, trainer, afgevaardigde en 

scheidsrechters. 

• We benaderen elkaar te allen tijde op een positieve manier; binnen een teamsport is 

dat zeer 

• belangrijk (“goed gedaan” werkt honderd keer beter dan “slecht gedaan”). 

• Ruziën, pesten, andermans spullen beschadigen e.d. zijn uit den boze!! 

• Drugs, alcohol en roken zijn te allen tijde verboden. 

• We verwachten dat elk lid zich houdt aan de geldende maatschappelijke normen 

gedurende de clubactiviteiten. Je toont steeds en overal respect voor de club en 

houdt zo het imago van de club hoog. 

• Negatieve emotionele reacties zullen niet toegelaten en kunnen bestraft worden. 

• Onsportief gedrag en/of rode kaarten voortvloeiend uit onsportief gedrag (natrappen, 

opzettelijke elleboogstoot, kritiek op de scheidsrechter, racistische uitspraken naar de 

tegenstander, ...) 

• kunnen, na overleg, door het jeugdbestuur extra bestraft worden. Alle boetes die 

daaruit voortvloeien moeten door de betrokken partij aan de KBVB zelf vergoed 

worden. 

• Om deel te nemen aan voetbaltrainingen of -wedstrijden buiten de club, moet je altijd 

de toestemming vragen. Doe dit via de administratief jeugdcoördinator. 
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6. ALLERLEI 
 

• Indien er door spelers, ouders of begeleiders inbreuken gepleegd worden op het 

huishoudelijk reglement in het algemeen en op het sportief charter in het bijzonder, 

dan heeft het jeugdbestuur het recht om de betreffende speler(s), ouders en/of 

begeleiders te sanctioneren. De sanctie hangt af van de aard en de recidivebepaling 

van de overtreding. 

• Onafgezien de bepalingen van hun individuele overeenkomst met de club, zijn de 

trainers verplicht de inhoud van onderhavig huishoudelijk reglement strikt te doen 

leven. 



 

 

• Alle geschillen die tussen afgevaardigden en trainers, tussen trainers onderling of 

met andere bestuursleden zouden kunnen rijzen, dienen te worden besproken in de 

schoot van de vergaderingen van het jeugdbestuur. Afgevaardigden en trainers 

moeten zich onthouden discussies aan te gaan in de kantine of andere voor het 

publiek toegankelijk lokalen in de club. Daartoe zal elke trainer, afgevaardigde, of 

bestuurslid van het jeugdbestuur in eerste instantie het geschil voorleggen aan de 

voorzitter van het jeugdbestuur die ertoe gemachtigd is desgevallend een speciale 

vergadering te beleggen in een door hem aan te duiden lokaal op het terrein. 

• Het jeugdbestuur beslist autonoom over alle niet in het reglement voorziene 

problemen, betwistingen of zaken die het belang of imago van de club of 

jeugdwerking verstoren of schaden. 

  
 

Dit huishoudelijk reglement is goedgekeurd in de vergadering van het jeugdbestuur. 
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