
	   Huishoudelijk	  reglement	  jeugdwerking	  

Ieder	  bestuurslid,	  trainer,	  speler,	  afgevaardigde	  en	  ouder	  verbindt	  er	  zich	  toe	  zich	  te	  gedragen	  zoals	  
het	  van	  een	  bestuurslid,	  trainer,	  speler,	  afgevaardigde	  of	  ouder	  van	  KVE	  Aalter	  past.	  Hij/zij	  zal	  zich	  als	  

vertegenwoordiger	  van	  de	  club	  steeds	  hoffelijk	  en	  correct	  gedragen	  én	  steeds	  de	  clubbelangen	  
verdedigen	  en	  behartigen.	  

	  
Bestuursleden:	  
Dit	  zijn	  mensen	  die	  zich	  belangloos	  inzetten.	  Zij	  zorgen	  ervoor	  dat	  ieder	  lid	  van	  de	  club	  zijn	  hobby	  kan	  
uitoefenen.	  
	  

-‐ Geef	  geen	  commentaar	  in	  het	  openbaar	  op	  spelers/medewerkers.	  Je	  bent	  het	  voorbeeld	  van	  
de	  club.	  

-‐ Wees	  een	  voorbeeld	  naar	  scheidsrechter	  en	  tegenstander	  toe.	  
-‐ Indien	  je	  onregelmatigheden	  ziet	  van	  spelers/trainers/ouders:	  spreek	  er	  hen	  dan	  over	  aan	  op	  

een	  onopvallende	  manier	  of	  meld	  dit	  aan	  de	  verantwoordelijke	  coördinator.	  
	  
Trainers:	  
Trainers	  krijgen	  het	  vertrouwen	  van	  de	  club	  en	  van	  de	  ouders	  om	  hun	  kinderen	  te	  begeleiden.	  Zij	  
zorgen	  enerzijds	  dat	  de	  kinderen	  sportieve	  vooruitgang	  boeken,	  anderzijds	  wordt	  er	  ook	  verwacht	  dat	  
zij	  de	  kinderen	  sociaal	  begeleiden.	  Dit	  alles	  tegen	  een	  kleine	  vergoeding.	  Toon	  respect	  voor	  hen.	  
	  

-‐Maak	  duidelijke	  afspraken	  met	  de	  spelers.	  
-‐Zorg	  ervoor	  dat	  iedereen	  op	  de	  hoogte	  is	  van	  trainings-‐	  en	  wedstrijduren	  
(samenkomst/vertrek).	  Bevestig	  via	  mail,	  zeker	  wat	  de	  duiveltjes	  betreft.	  
-‐Schenk	  aan	  iedere	  speler	  evenveel	  aandacht.	  
-‐Ga	  niet	  in	  discussie	  met	  ouders;	  bespreek	  dit	  eerst	  met	  de	  jeugdcoördinator.	  
-‐Wees	  tijdig	  aanwezig	  op	  alle	  activiteiten.	  
-‐Wees	  elke	  maand	  aanwezig	  op	  de	  trainersvergadering	  (verplaats	  desnoods	  een	  training).	  
-‐Sluit	  enkel	  oefenwedstrijden	  af	  in	  samenspraak	  met	  de	  JC.	  Zo	  kan	  hij	  de	  GC	  en	  André	  op	  de	  
hoogte	  brengen.	  
-‐Doe	  de	  deuren	  van	  de	  catacomben	  dicht	  zodat	  zeker	  in	  de	  winter	  de	  verwarming	  niet	  
nodeloos	  staat	  te	  draaien.	  
-‐Zorg	  ervoor	  dat	  betere	  spelers	  van	  je	  eigen	  ploeg	  kunnen	  doorschuiven	  naar	  de	  gewestelijke	  
of	  provinciale	  indien	  blijkt	  dat	  er	  bij	  de	  andere	  ploeg	  spelers	  te	  kort	  zijn	  door	  
omstandigheden.	  
-‐Vul	  wekelijks	  het	  aanwezigheidsformulier	  in.	  De	  2e	  week	  van	  de	  maand	  wordt	  dit	  opgehaald.	  
De	  3e	  week	  van	  de	  maand	  volgt	  de	  uitbetaling	  op	  de	  maandelijkse	  trainersvergadering.	  
-‐Zorg	  ervoor	  dat	  het	  huisreglement	  per	  mail	  doorgestuurd	  wordt	  naar	  de	  
spelers/ouders/afgevaardigden	  

	  
-‐ TRAININGEN	  

-‐Sta	  er	  op	  dat	  spelers	  min.	  5	  minuten	  voor	  aanvang	  van	  de	  training	  in	  trainingsoutfit	  klaar	  
zijn.	  
-‐Zorg	  ervoor	  dat	  de	  trainingen	  sfeervol	  en	  scherp	  zijn.	  	  



-‐Werk	  steeds	  met	  volgende	  structuur:	  opwarming	  –	  wedstrijdvormen	  –	  pas	  &	  trap	  
-‐Vermijd	  filetrainingen	  en	  stel	  de	  oefening	  zo	  op	  dat	  er	  zoveel	  mogelijk	  spelers	  in	  beweging	  

zijn.	  
-‐Minimum	  25%	  van	  de	  trainingsweek	  moet	  aan	  zuivere	  technische	  oefeningen	  besteed	  

worden.	  
-‐Vergeet	  vooral	  het	  FUN	  element	  niet.	  
-‐Zet	  de	  gebruikte	  materialen	  (ballen,	  kegels,	  doelen,	  …)	  terug	  op	  hun	  plaats.	  
-‐Wie	  als	  laatste	  getraind	  heeft:	  zorg	  ervoor	  dat	  de	  lichten	  (terrein/kleedkamers)	  gedoofd	  zijn	  
en	  dat	  de	  kleedkamers	  afgesloten	  worden.	  
-‐Alcoholische	  dranken	  en	  roken	  in	  de	  kleedkamer	  zijn	  ten	  strengste	  verboden.	  Indien	  er	  toch	  
een	  inbreuk	  vastgesteld	  wordt,	  zal	  er	  een	  boete	  met	  eventuele	  schorsing	  voor	  de	  speler(s)	  
volgen.	  

	  
-‐ WEDSTRIJDEN	  

-‐Geef	  tactvolle	  richtlijnen;	  breek	  geen	  spelers	  af.	  
-‐T.e.m.	  U11:	  geef	  iedereen	  evenveel	  speelkansen.	  Vanaf	  U13	  speelt	  iedereen	  50%	  van	  de	  	  
wedstrijden	  over	  4	  wedstrijden	  gezien.	  
-‐T.e.m.	  	  U11:	  laat	  reservespelers	  met	  de	  bal	  bezig	  zijn:	  technische	  oefeningen,	  passing,	  	  
1	  tegen	  1,…	  
-‐Geef	  geen	  kritiek	  op	  scheidsrechters,	  tegenstanders	  en	  eigen	  spelers.	  
-‐Bij	  zware	  of	  herhaaldelijke	  overtreding	  jegens	  de	  scheidsrechter,	  zal	  de	  trainer	  in	  kwestie	  de	  
boete	  zelf	  betalen.	  
-‐heb	  aandacht	  voor	  fair	  play.	  Zet	  spelers	  niet	  aan	  tot	  vuile	  tackles	  en	  verbaliteit	  jegens	  de	  
scheidsrechter,	  tegenstander,	  publiek…	  Spelers	  vanaf	  U15	  die	  toch	  omwille	  van	  
bovenstaande	  feiten	  uitgesloten	  worden,	  zullen	  verplicht	  worden	  een	  match	  van	  de	  
Duiveltjes	  te	  fluiten.	  
-‐Is	  van	  U6	  tem	  U13	  samen	  met	  de	  afgevaardigde	  verantwoordelijk	  voor	  het	  plaatsen	  van	  de	  
doelen	  en	  het	  afbakenen	  van	  het	  terrein.	  
-‐U6	  tem	  U9:	  laat	  de	  spelers	  tijdens	  de	  rust	  technische	  oefeningen	  (jongleren,	  bal	  tussen	  de	  
voeten	  tikken,	  …)	  doen	  indien	  de	  weersomstandigheden	  het	  toelaten.	  
-‐Ontruim	  het	  B-‐C	  terrein	  volledig	  na	  de	  wedstrijd	  (tenzij	  afspraak	  met	  de	  ploeg	  die	  na	  jullie	  
speelt).	  Doelen	  op	  het	  Duivelsplein	  mogen	  blijven	  staan.	  
-‐Blijf	  in	  onderling	  overleg	  met	  de	  afgevaardigde	  in	  de	  kleedkamer	  tot	  iedereen	  klaar	  is.	  	  
-‐Zorg	  ervoor	  dat	  de	  kleedkamers	  proper	  achterblijven	  (spreek	  af	  met	  elkaar).	  
-‐Bij	  de	  laatste	  wedstrijd:	  zorg	  ervoor	  dat	  de	  lichten	  (terrein/kleedkamers)	  gedoofd	  zijn	  en	  dat	  
de	  kleedkamers	  afgesloten	  worden.	  
-‐Alcoholische	  dranken	  en	  roken	  in	  de	  kleedkamer	  zijn	  ten	  strengste	  verboden.	  Indien	  er	  toch	  
een	  inbreuk	  vastgesteld	  wordt,	  zal	  er	  een	  boete	  met	  eventuele	  schorsing	  voor	  de	  speler(s)	  
volgen.	  
	  

-‐ AFWEZIGHEID	  
-‐Bij	  afwezigheid	  (ziekte,	  verlet,	  onmacht):	  zorg	  zelf	  voor	  vervanging	  en	  verwittig	  de	  JC.	  
-‐Een	  trainer	  die	  vervangen	  wordt,	  verliest	  zijn	  vergoeding	  voor	  die	  prestatie.	  De	  vervanger	  
krijgt	  dan	  de	  vergoeding.	  

	  
Spelers:	  

Spelers	  zijn	  de	  belangrijkste	  personen	  in	  de	  club:	  om	  hen	  draait	  het.	  Zij	  zijn	  het	  middelpunt	  van	  de	  
belangstelling.	  Gedraag	  jullie	  ernaar.	  
	  

-‐ ALGEMEEN	  
-‐gedraag	  en	  verzorg	  je	  als	  een	  sportman	  



-‐voetbal	  is	  een	  ploegsport:	  waardeer	  je	  medespelers,	  trainers,	  afgevaardigden,	  
bestuursleden,	  scheidsrechters	  en	  tegenstanders.	  
-‐draag	  zorg	  voor	  het	  materiaal	  en	  de	  accommodatie.	  	  
-‐vernielingen	  aanbrengen,	  vandalisme	  en	  diefstal	  hebben	  tot	  gevolg:	  opdraaien	  voor	  de	  
schade,	  boete,	  eventuele	  schorsing.	  De	  politie	  kan	  er	  ook	  steeds	  bijgehaald	  worden	  om	  de	  
geleden	  schade	  op	  te	  meten.	  
-‐laat	  de	  kleedkamers	  proper	  achter:	  papier,	  drinkflessen,	  tape,…	  gooi	  je	  in	  de	  vuilbak.	  
-‐doe	  de	  deuren	  van	  de	  catacomben	  dicht	  zodat	  zeker	  in	  de	  winter	  de	  verwarming	  niet	  
nodeloos	  staat	  te	  draaien.	  
-‐racisme	  hoort	  niet	  thuis	  bij	  KVE:	  daag	  niet	  uit	  en	  ga	  niet	  in	  op	  uitdagingen.	  Dit	  is	  een	  teken	  
van	  onmacht.	  Wees	  sportief	  de	  sterkste.	  
-‐pesten	  is	  volledig	  uit	  den	  boze.	  Wie	  zich	  toch	  tot	  pesten	  verlaagt,	  zal	  een	  gepaste	  sanctie	  
krijgen	  opgelegd	  door	  de	  jeugdcoördinator.	  
-‐plaats	  jullie	  fiets	  buiten	  de	  omheining.	  	  

	  
-‐ TRAININGEN	  

-‐wees	  minimaal	  5	  minuten	  voor	  aanvang	  van	  de	  training	  volledig	  klaar	  in	  trainingskledij.	  
-‐spelers	  die	  veel	  vroeger	  aanwezig	  zijn,	  kunnen	  extra	  oefenen	  op	  techniek.	  Op	  doel	  trappen	  
en	  onderlinge	  wedstrijdjes	  organiseren	  zonder	  opwarming	  is	  uit	  den	  boze.	  
-‐vanaf	  november	  tot	  en	  met	  februari	  wordt	  er	  buiten	  in	  lange	  broek	  getraind.	  Dit	  om	  
spierblessures	  te	  vermijden.	  
-‐vanaf	  U10:	  breng	  steeds	  loop-‐	  en	  voetbalschoenen	  mee	  naar	  de	  training.	  
-‐kuis	  uw	  voetbalschoenen	  buiten	  af:	  zo	  blijven	  de	  kleedkamers	  proper.	  
-‐douches	  dienen	  om	  te	  douchen:	  niet	  om	  kledij	  en	  schoenen	  proper	  te	  maken	  
-‐alcoholische	  dranken	  en	  roken	  in	  de	  kleedkamer	  zijn	  ten	  strengste	  verboden.	  Indien	  er	  toch	  
een	  inbreuk	  vastgesteld	  wordt,	  zal	  er	  een	  boete	  met	  eventuele	  schorsing	  voor	  de	  speler(s)	  
volgen.	  
	  

-‐ WEDSTRIJDEN	  
-‐	  de	  trainingsoutfit	  van	  KVE	  Aalter	  voor	  en	  na	  elke	  wedstrijd	  is	  VERPLICHT.	  
-‐bovenbouw:	  zorg	  dat	  je	  je	  identiteitskaart	  bij	  jou	  hebt.	  Indien	  je	  dit	  vergeet,	  word	  je	  niet	  
opgesteld.	  
-‐poets	  je	  voetbalschoenen	  buiten:	  zo	  blijven	  de	  kleedkamers	  proper.	  
-‐douches	  dienen	  om	  te	  douchen:	  niet	  om	  kledij	  en	  schoenen	  proper	  te	  maken	  
-‐gebruik	  je	  eigen	  drinkbeker	  (hygiëne)	  
-‐geef	  geen	  kritiek	  op	  trainer,	  afgevaardigde	  en	  medespelers.	  
-‐hanteer	  de	  regel	  van	  de	  fair	  play.	  Spelers	  vanaf	  U15	  die	  uitgesloten	  worden	  tijdens	  de	  
wedstrijd	  wegens	  ongepast	  gedrag	  (vuile	  tackles,	  verbaliteit	  jegens	  de	  scheidsrechter,	  
tegenstander,	  publiek,…)	  zullen	  verplicht	  worden	  een	  wedstrijd	  van	  de	  Duiveltjes	  te	  fluiten.	  
-‐Alcoholische	  dranken	  en	  roken	  in	  de	  kleedkamer	  zijn	  ten	  strengste	  verboden.	  Indien	  er	  toch	  
een	  inbreuk	  vastgesteld	  wordt,	  zal	  er	  een	  boete	  met	  eventuele	  schorsing	  voor	  de	  speler(s)	  
volgen.	  
	  

-‐ AFWEZIGHEID	  
-‐Bij	  afwezigheid	  (ziekte,	  verlet,	  onmacht,	  examens):	  verwittig	  zoveel	  mogelijk	  op	  voorhand	  je	  
trainer,	  dit	  bij	  zowel	  wedstrijd	  als	  training.	  
	  

Afgevaardigden:	  
Afgevaardigden	  zijn	  mensen	  die	  zich	  vrijwillig	  inzetten	  voor	  de	  club	  en	  vooral	  voor	  hun	  ploeg.	  Ze	  
verdienen	  meer	  dan	  het	  nodige	  respect.	  



	  
-‐ ALGEMEEN	  

-‐Doe	  de	  deuren	  van	  de	  catacomben	  dicht	  zodat	  zeker	  in	  de	  winter	  de	  verwarming	  niet	  
nodeloos	  staat	  te	  draaien.	  
	  

-‐ VOOR	  DE	  WEDSTRIJD	  
-‐Sta	  in	  voor	  de	  technische	  en	  sociale	  ondersteuning	  van	  de	  ploeg	  en	  de	  trainer.	  
-‐Kijk	  de	  uitrusting	  na.	  
-‐Ontvang	  de	  scheidsrechter	  en	  de	  bezoekende	  ploeg	  en	  breng	  hen	  naar	  de	  juiste	  
kleedkamer.	  
-‐Haal	  de	  identiteitskaarten	  op	  bij	  de	  spelers	  en	  bezorg	  hen	  deze	  terug.	  
-‐Vul	  het	  scheidsrechtersblad	  correct	  in.	  
-‐Zorg	  voor	  drankbonnetjes	  voor	  de	  spelers,	  trainer	  en	  jezelf	  (vóór	  de	  wedstrijd).	  
-‐Zorg	  voor	  een	  map	  met	  de	  nodige	  gegevens	  en	  formulieren	  (ongevalsaangifte,…)	  
-‐een	  EHBO-‐set	  is	  ter	  beschikking	  in	  het	  scheidsrechterslokaal	  en	  het	  secretariaat.	  
-‐Is	  van	  U6	  tem	  U11	  samen	  met	  de	  trainer	  verantwoordelijk	  voor	  het	  plaatsen	  van	  de	  doelen.	  

	  
-‐ TIJDENS	  DE	  WEDSTRIJD	  

-‐sta	  in	  voor	  de	  vervangingen	  (in	  overleg	  met	  de	  trainer)	  
-‐sta	  in	  voor	  de	  verzorging	  van	  de	  spelers	  
-‐zorg	  ervoor	  dat	  de	  bankzitters	  gepaste	  kledij	  aan	  hebben	  
-‐tem	  U11:	  hou	  wisselspelers	  in	  beweging:	  passen,	  jongleren	  met	  netje,	  …	  
-‐laat	  de	  sportieve	  leiding	  over	  aan	  de	  trainer	  
-‐geef	  geen	  kritiek	  op	  scheidsrechters,	  eigen	  spelers,	  tegenstanders	  en	  trainer.	  
-‐bij	  thuismatchen:	  voorzie	  in	  drinken	  voor	  eigen	  ploeg,	  scheidsrechter	  en	  tegenstanders	  
tijdens	  de	  rust.	  

	  
-‐ NA	  DE	  WEDSTRIJD	  

-‐Zorg	  ervoor	  dat	  de	  velden	  weer	  ontruimd	  zijn	  (tenzij	  in	  overleg	  met	  de	  ploeg	  die	  na	  jullie	  
speelt).	  
-‐Blijf	  in	  onderling	  overleg	  met	  de	  trainer	  in	  de	  kleedkamer	  tot	  iedereen	  klaar	  is.	  
-‐zorg	  ervoor	  dat	  de	  kleedkamers	  proper	  achter	  blijven,	  in	  overleg	  met	  de	  trainer.	  
-‐Alcoholische	  dranken	  en	  roken	  in	  de	  kleedkamer	  zijn	  ten	  strengste	  verboden.	  Indien	  er	  toch	  
een	  inbreuk	  vastgesteld	  wordt,	  zal	  er	  een	  boete	  met	  eventuele	  schorsing	  voor	  de	  speler(s)	  
volgen.	  

	  

Ouders:	  

Ouders	  nemen	  een	  belangrijke	  plaats	  in	  in	  het	  voetballeven	  van	  hun	  zoon/dochter.	  Zij	  brengen	  hun	  
kinderen	  op	  tijd,	  betalen	  lidgeld	  en	  hebben	  bepaalde	  verwachtingen.	  Ook	  zij	  moeten	  zich	  aan	  
bepaalde	  regels	  houden.	  	  
	  

-‐ ALGEMEEN	  
-‐zorg	  ervoor	  dat	  kinderen	  steeds	  op	  tijd	  aanwezig	  zijn	  op	  training	  en	  wedstrijden.	  	  
(training:	  een	  10	  tot	  15	  minuten	  voor	  het	  aanvangsuur	  van	  de	  training	  aanwezig	  zijn,	  is	  
gewenst)	  
-‐zorg	  ervoor	  dat	  de	  trainer	  op	  tijd	  op	  de	  hoogte	  is	  van	  afwezigheden,	  te	  laat	  komen,	  …	  
-‐zorg	  ervoor	  dat	  je	  kind	  voldoende	  nachtrust	  heeft.	  Zorg	  ervoor	  dat	  hij/zij	  fris	  aan	  een	  
wedstrijd	  kan	  beginnen.	  
-‐een	  kind	  straffen	  door	  hem	  niet	  te	  laten	  sporten,	  is	  in	  een	  ploegsport	  geen	  persoonlijke	  straf	  
maar	  een	  ploegstraf.	  Medespelers	  mogen	  daar	  niet	  het	  slachtoffer	  van	  worden.	  



-‐de	  trainer,	  de	  JC	  en	  het	  bestuur	  is	  bereikbaar	  en	  aanspreekbaar	  over	  je	  eigen	  kind.	  	  
-‐douchen	  is	  verplicht	  na	  de	  training/wedstrijd	  omwille	  van	  hygiënische	  reden.	  
	  

-‐ WEDSTRIJD	  
-‐Laat	  de	  coaching	  over	  aan	  de	  trainer	  en	  geef	  hem	  vertrouwen.	  
-‐Supporter	  voor	  KVE	  Aalter	  en	  niet	  alleen	  voor	  je	  eigen	  kind.	  
-‐Moedig	  de	  kinderen	  aan,	  ook	  al	  lukt	  het	  niet	  altijd	  even	  goed.Geef	  hen	  vertrouwen	  en	  laat	  
hen	  fouten	  maken.	  
-‐Wees	  fair	  ten	  opzichte	  van	  de	  tegenstander.	  Daag	  hen	  niet	  uit	  en	  laat	  je	  niet	  uitdagen.	  
-‐Heb	  respect	  voor	  de	  scheidsrechter:	  altijd	  !	  (ook	  al	  bakt	  hij	  er	  in	  jouw	  ogen	  niets	  van)	  
-‐Val	  de	  trainer	  niet	  in	  het	  openbaar	  aan,	  maar	  vraag	  een	  afspraak	  aan	  met	  hem	  om	  bepaalde	  
zaken	  te	  bespreken.	  
-‐kom	  niet	  in	  de	  kleedkamer:	  niet	  vóór	  of	  na	  de	  wedstrijd/training	  en	  ook	  niet	  tijdens	  de	  rust	  
van	  een	  wedstrijd.	  Uitzondering	  op	  deze	  regel	  zijn	  de	  ouders	  van	  de	  U6.	  Ouders	  van	  de	  U7	  
worden	  in	  de	  kleedkamer	  nog	  geduld	  tot	  aan	  de	  winterstop.	  

	  


