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Bij aankomst en vertrek van wedstrijden of trainingen groeten de spelers steeds de
trainer, ploegafgevaardigde en jeugdcoördinator.
De speler moet persoonlijk (of via ouder) de trainer zo snel mogelijk verwittigen bij
ziekte of andere afwezigheid.
Heb je problemen of word je gepest, meldt het aan je trainer, jeugdcoördinator of
jeugdvoorzitter.
Onbeschofte en racistische taal is ten strengste verboden. De ouders worden ingelicht
en de speler of begeleider kan geschorst worden door het jeugdbestuur indien nodig!
Je speelt in een Nederlandstalige club en dus wordt er enkel Nederlands gepraat tussen
alle aangesloten clubleden (spelers, trainers en afgevaardigden)!
De speler verzorgt zijn uitrusting, zorgt voor aangepaste schoenen en hebben verplicht
scheenbeschermers aan zowel op trainingen als op wedstrijden!
De kantine wordt niet betreden met voetbalschoenen.
Waardevolle voorwerpen worden niet achtergelaten in de kleedkamers, geef deze in
bewaring bij de trainer of aan het kantine personeel van VKB. Bij diefstal is VKB op
geen enkele manier aansprakelijk en zal er geen vergoeding zijn.
Douches en kleedkamers blijven proper (geen schoenen kuisen onder de douche).
Schoenen moeten eerst buiten afgeklopt worden en er zijn schoenborstels voorzien.
De kleedkamers zijn geen speelruimtes. Geroep en getier moeten beperkt blijven.
Blijf van andermans zaken, je hebt ook niet graag dat jouw zaken verdwijnen…
Steeds respect hebben voor de personen die de infrastructuur onderhouden.
Voor hygiene is iedere speler verplicht zich te douchen na een wedstrijd of training.
Uitzonderingen voor medische redenen worden steeds gemeld aan de trainer.
Badslippers zijn verplicht.
Het dragen van ringen,piercings,horloges en kettingen is niet toegelaten tijdens de
training en wedstrijden.
Mobiele telefoons worden afgezet bij het betreden van de kleedkamers, maar worden
nog beter thuis of in de wagen gelaten.
Verzorgen van woordenschat en algemene discipline in kleedkamers,op veld,cafetria.,…
Dit tegenover IEDEREEN ! Imago van de club is zeer belangrijk.
Ga je in vakantie ? Verwittig de trainer van zodra data bekend is.
Spelers hebben toestemming nodig van de jeugdcoördinator indien ze aan een training
en/of wedstrijd willen deelnemen ingericht door een andere club.
Studies hebben altijd voorrang op het voetbal.
Indien een speler verstek moet geven door schoolverplichtingen , dient de trainer
hiervan verwittigd te worden. Tijdens de examens is een aangepast trainingsschema
mogelijk.
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Het trainingsschema opgelegd door de trainer in samenspraak met de jeugdcoördinator
moet gevolgd worden.
Ten laatste 20 min voor de aanvang van de training zal de speler aanwezig zijn.
De trainer zal zeker iedereen persoonlijk verwittigen bij eventuele wijzigingen in zijn
schema of afgelastingen.
Enkel met toestemming van de trainer of afgevaardigde wordt het trainingsveld
verlaten tijdens de training.
Je schoenen dienen gepoetst te zijn.
Gelieve de naam van de speler in de kledij te vermelden.
Spelers melden direct elke kwetsuur aan de trainer en/of afgevaardigde.
(ongevalaangifte vragen aan secretariaat)
Iedereen helpt mee het materiaal proper te houden en op zijn plaats te zetten.
( na de training materiaal van het veld meenemen,opkuisen en op zijn plaats zetten)
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Bij iedere wedstrijd is elke jeugdspeler gekleed met de training van VKB.
Bij thuiswedstrijden zijn alle spelers een uur voor het aanvangstijdstip aanwezig.
Bij uitwedstrijden zijn de spelers 15 minuten voor het vertrek aanwezig op de plaats
dat afgesproken werd met de trainer.
Iedere speler vanaf de reeks U15 moet steeds zijn identiteitskaart bij zich hebben.
Anders mag betrokkene niet deelnemen aan de wedstrijd.
De spelers-uitrustingen zijn eigendom van de club, draag er zorg voor.
Steek je truitje en short steeds in de kledij-box voor het douchen zodat de uitrusting
compleet blijft. Iedere speler speelt met zijn zelfde rugnummer tijdens het ganse
seizoen, bij het ontbreken van een tenue weten we aan wie we het moeten vragen!
Zorg steeds voor een positieve uitstraling tijdens de wedstrijd.
Shirt in de broek, kousen omhoog en propere schoenen.
De speler moet een “Fair Play” houding hebben.
Tijdens de wedstrijden zijn er geen discussies toegestaan met trainers,
scheidsrechters, publiek, medespelers of tegenstanders.
“De trainer is de baas naast het veld en de scheidsrechter op het plein”
De speler respecteert het gezag van de trainer.
Wij aanvaarden onaangename beslissingen en blijven ons zeker inzetten.
Spelers melden direct elke kwetsuur aan de trainer en/of afgevaardigde.
(ongevalaangifte vragen aan secretariaat)
Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en van de tegenstrever na de
wedstrijd (ook na verlieswedstrijd).
Boetes opgelegd door de K.B.V.B. zullen individueel doorgerekend worden.

REGELS VOOR OUDERS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Een rustig gedrag tijdens wedstrijden, ook na de afloop en een sportieve houding.
Geen negatieve kritiek op wie dan ook.
Ga niet in tegen de richtlijnen van de trainer.
Wij vragen uw kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen en wedstrijden te
verbieden.
Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere sportieve aspecten.
Eventuele sportieve opmerkingen worden liefst niet besproken met de trainer evenwel
met de jeugdcoördinator en niet in bijzijn van spelers.
Voor de veiligheid van onze jeugd vragen wij u om de speler(s) max 30min na de
training af te halen.
Steeds welkom om een handje te helpen bij clubactiviteiten bv. Eetfestijn.
Het lidgeld moet volledig betaald zijn voor de aanvang van de competitie om mee te
doen bij de wedstrijden. Info betalingen: Jan Lannoy 0475/45 32 95
Als trouwste supporters van uw kind verwachten we als sportvereniging dat u er mee
voor zorgt dat uw kind op de bestemming geraakt en dat je regelmatig naar je kind
komt kijken. De ploegbegeleiders kunnen immers geen volledige ploeg meenemen.
Indien er te weinig chauffeurs zijn gaat de wedstrijd gewoonweg niet door. Het is dus
in ieders voordeel om met mekaar af te spreken.
Alle wedstrijdgegevens, trainingsuren, activiteiten en contactgegevens van de trainers
kan je terugvinden op onze website www.vkborchtlombeek.be vanaf 1 September
2017. Er kunnen dus geen excuses zijn van ik wist het niet…

Handtekening van de speler: (of verantwoordelijke bij -12 jaar)
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