HUISHOUDELIJK REGLEMENT
OLYMPIC LEDEGEM
Het huishoudelijk reglement is bewust kort gehouden. We rekenen op alle clubleden, ouders
en supporters om mee toezicht te houden op de naleving ervan.
Dit alles kadert in het tonen van RESPECT voor elkaar en de club.
Overtredingen moeten gesanctioneerd worden. Het uitvoeren van de sanctie moet een positief
gevolg hebben.
-

Wie een blikje op de grond gooit kan al het zwerfvuil rond de velden oprapen
Wie de kleedkamers besmeurt kan ze nadien ook kuisen
Een senior die te laat komt op een afspraak, moet een extra beurt als jeugdscheidsrechter op
zich nemen.

1. Algemeen
Eender wie feiten pleegt die drastisch ingaan tegen de algemene en specifieke
doelstellingen of tegen dit huishoudelijk reglement, en eender wie de normale werking van de
club verstoort kan gesanctioneerd worden door een trainer, een afgevaardigde, een lid van het
dagelijks bestuur of een uitbater van het ’t Olympickske.
Het bestuur legt per seizoen het bedrag van het lidgeld vast. Deze som dekt de bijdrage per
speler bij de KBVB, de verzekering, de inschrijving bij Olympic Ledegem en de jaarlijkse
kledij (even jaar een werkpak, oneven jaar broek en kousen) en het aantal kaarten van de
pannenkoekenkaarting.
Elke trainer, speler en de ouders ( = elke verantwoordelijke of wettige vertegenwoordiger van
de minderjarige jeugdspeler) nemen kennis van dit reglement. Als bewijs van de
kennisgeving, ondertekenen de trainers, spelers en hun ouders het afzonderlijk document voor
kennisname van het huishoudelijk reglement voor “gelezen en goedgekeurd”.
Een speler wordt niet als lid beschouwd als het ondertekend document van kennisgeving niet
in het bezit van de club is en/of als het lidgeld nog niet betaald is.
Dit reglement is beschikbaar op de website en kan op elk moment gewijzigd worden door het
dagelijks bestuur. Deze wijziging wordt gemeld via aanplakking in ’t Olympicske op de
“publicatiewand” en toegelicht door de afgevaardigde voor de eerstvolgende
competitiewedstrijd. Het nieuwe reglement wordt daarna bij de eerstvolgende
inschrijvingsdag opnieuw voorgelegd ter kennisgeving.
2. Terreinen
Het A-terrein wordt niet gebruikt voor trainingen, behoudens uitzonderlijke toestemming van
het dagelijks bestuur, in overleg met de terreinverzorgers. Bij een afgelaste jeugdwedstrijd
wegens een onbespeelbaar B-terrein kan niet op het A-terrein gespeeld worden, zonder
overleg met de terreinverantwoordelijke.
Bij oefeningen op het terrein wordt altijd geprobeerd zo weinig mogelijk schade aan te
brengen.
In het tussenseizoen zijn alle velden verboden terrein.
3. Accommodatie
De kleedkamers worden na de training en wedstrijden binnen de 30 minuten gezamenlijk
verlaten. Ze moeten dan leeg zijn zonder vuil of modder op de vloer en in de douche. De
trainer zorgt per elftal voor een duo roulerende kuisploeg die er voor zorgen de kleedkamer in
fatsoenlijke staat wordt verlaten. Tijdens de thuis wedstrijden wordt ook de kleedkamer van
de bezoekers ook gekuist.
Ook op verplaatsing wordt de kleedkamer proper achter gelaten.

In de gehele accommodatie worden geen blikjes, glas, enz.. zomaar op de grond gegooid en er
wordt niks beschadigd.
De schoenen worden buiten afgespoeld aan de waterbak, die is voorzien van tuinslangen met
sproeikoppen. Er worden in geen enkel geval schoenen uitgespoeld in de douches.
Spelers die schade toebrengen aan de accommodatie of de voertuigen op de parking of de
locaties waar onze club verantwoordelijkheid draagt kunnen, via hun ouders, burgerlijk
aansprakelijk gesteld worden voor deze schade.
De kantine wordt niet betreden met voetbalschoenen en er wordt niet met ballen gespeeld.
4. Roken
Geen enkele jeugdspeler rookt op de club of op bezoek bij een andere club.
Voor en tijdens de trainingen of wedstrijden roken trainers en coördinatoren niet in het bijzijn
van spelers.
Alle gebouwen van Olympic Ledegem zijn ROOKVRIJ!
5. Alcohol
Geen enkele jeugdspeler drinkt alcoholhoudende dranken op onze club of op bezoek bij een
andere club.
Voor en tijdens de trainingen en wedstrijden drinken trainers en coördinatoren geen
alcoholhoudende dranken.
Het gebruik van alcohol in de kleedkamers is in elk geval verboden. De meerderjarigen die
iets willen vieren en alcohol (met mate) willen aanbieden, kunnen dit doen in ’t Olympickse.
6. Drugs
Het bezit of gebruik van soft- en andere drugs is verboden, wordt gemeld aan de ouders en
leidt minstens tot een tijdelijke verwijdering uit de club en kan een definitieve verwijdering
inhouden.
Het dealen of ter beschikking stellen van drugs aan derden leidt minstens tot een verwijdering
uit de club tot het einde van het seizoen en wordt gemeld aan de politie.
7. Diefstal
Bij vermoeden of betrapping op diefstal wordt de politie verwittigd. Onomstotelijk bewijs van
diefstal leidt minstens tot een tijdelijke verwijdering uit de club.
8. Tegenpartij en medespelers
Agressief gedrag, obscene taal of gebaren en het moedwillig kwetsen van medespelers en
tegenstrevers is uit den boze. Pestgedrag of uitlachen wordt niet getolereerd.
Een speler die foutief gedrag vertoont tijdens een wedstrijd moet worden vervangen.
Alle opzettelijk toegebrachte lichamelijke schade aan derden ( slaan, niet-voetbalbewegingen,
enz..) wordt onbetwistbaar door de ouders van de betrokken speler vergoed indien het vonnis
van een mogelijk rechtsgeding zijn schuld zou bevestigen.
9. De scheidsrechter
Een negatieve houding ten opzichte van een scheidsrechter, hoe fout hij ook was, is uit den
boze voor zowel trainer, spelers, ouders als afgevaardigde.
Een speler die foutief gedrag vertoont tegen een scheidsrechter moet direct worden
vervangen. Bij herhaaldelijk gedrag kan de speler door de club zelf geschorst worden.
Bij de keuring van de schoenen en na elke wedstrijd krijgt de scheidsrechter van iedereen een
hand, ongeacht het wedstrijdverloop en ongeacht de prestatie van de scheidsrechter.

10. De training
Iedereen is aanwezig op het door de trainer opgelegde tijdstip.
Een training wordt enkel afgelast als er schade kan berokkend worden aan de terreinen door
de slechte weersomstandigheden.
Wie vroeger arriveert kan niet vrij rondlopen in de accommodatie, maar gaat onmiddellijk
naar de kleedkamer.
Alle spelers geven de trainer en de afgevaardigde een hand.
Iedereen blijft in de kleedkamer en het team gaat in groep naar het veld onder begeleiding van
de trainer.
De trainer beslist hoeveel volwassenen in de kleedkamer komen om te helpen bij ‘t wassen en
kleden.
Na de training wordt het veld opgeruimd en gaat ook iedereen in groep terug naar de
kleedkamer.
De kleedkamer binnen het tijdsbestek van 30 minuten leeg en proper gezamenlijk verlaten.
Douchen is verplicht.
11. De wedstrijd
Iedereen is aanwezig op het door de trainer opgelegde tijdstip en de afgesproken plaats, in de
officiële clubtraining van dit seizoen.
Piercings, oorbellen en andere zichtbare vastzittende juwelen zijn niet toegelaten in de
officiële outfit.
Wie vroeger arriveert kan niet vrij rondlopen in de accommodatie, maar gaat onmiddellijk
naar de kleedkamer.
Spelers die te laat arriveren voor verzameling starten automatisch op de bank. Er kan een
uitzondering gemaakt worden bij een verwittiging met een geldige reden.
Spelers die te laat arriveren voor het aanvangstijdstip van de wedstrijd worden geschorst voor
de rest van de wedstrijd en moeten de eerstvolgende wedstrijd de 1ste helft op de bank zitten
(vanaf de 2de keer = eerstvolgende wedstrijd geschorst) voor de 2e sanctie kan een
uitzondering gemaakt worden bij een verwittiging met een geldige reden.
De trainer en afgevaardigde krijgen een hand.
Alle spelers blijven in de kleedkamer tot de trainer het signaal geeft om in groep naar het veld
te gaan.
De trainer beslist hoeveel volwassenen in de kleedkamer komen om te helpen bij ‘t wassen en
kleden.
Tijdens de wedstrijd blijven bankzitters ter beschikking van de trainer op de door hem
aangeduide plaats. Op de bank is er alleen plaats voor afgevaardigden, trainers, verzorgers
en/of kine reservespelers. De overige personen worden door de afgevaardigden en/of trainer
verwijderd.
Ouders zijn hopelijk enthousiaste supporters maar geen coach. Enkel de trainer geeft
aanwijzingen in de wedstrijd. Bij aanhoudend storend gedrag van een ouder moet de speler
vervangen worden. De ouders blijven achter de omheining of koord en mogen het terrein niet
betreden, dit geldt ook op het duiveltjes veld.
Het betalen van een jeugdspeler voor zijn sportieve prestaties ( premie voor doelpunten, enz..)
is verboden.
Na de wedstrijd wordt de kleedkamer binnen het tijdsbestek van 30 minuten leeg en proper
gezamenlijk verlaten. Ook op verplaatsing bij een andere club!
Douchen is verplicht.

12. Vervoer
Wie kinderen vervoert naar een training of een wedstrijd neemt alle voorzorgen om dit veilig
te doen en zorgt in het bijzonder dat ze de gordel dragen.
Elke ouder leest de nota “vervoer” die beschikbaar is op de website en ontvangt op de
inschrijvingsdag van elk seizoen.
13. Afwezigheid
Een onaangekondigde afwezigheid wordt niet getolereerd.
Bij een afwezigheid met een gegronde reden wordt de trainer ( voor spelers), de
jeugdcoördinator ( voor trainers) zo vroeg mogelijk verwittigd.
-

-

-

afwezigheid
o op training met verwittigen en met aanmelding = geen enkel probleem (2x na elkaar =
1ste helft op de bank)
o op de wedstrijd met verwittigen en met aanmelding = geen enkel probleem (2x na
elkaar = 1ste helft op de bank)
o op training met verwittigen, maar zonder aanmelding = eerstvolgende wedstrijd
starten op de bank (vanaf 3de maal binnen de maand = 1ste helft op de bank)
o op training of wedstrijd zonder verwittigen = eerstvolgende wedstrijd 1ste helft op de
bank
o (vanaf de 2de maal = 1 wedstrijd geschorst)
te laat komen
op de wedstrijd = schorsen voor de rest van de wedstrijd en de 1ste helft van de eerstvolgende
wedstrijd op de bank zitten (vanaf de 2de keer = eerstvolgende wedstrijd geschorst)
blessures
o kleine blessures = loslopen, doktersbriefje of kiné i.p.v. trainen
o niet trainen of loslopen door een blessure en geen doktersbriefje = 1ste helft op de
bank (geen enkele training = eerstvolgende wedstrijd niet spelen)
o voor het bezoek aan een arts moet een modelformulier “aangifte van een ongeval” van
de KBVB opgevraagd worden bij de trainer of afgevaardigde. Nadat de behandelende
geneesheer het modelformulier invulde, moet een klever van de mutualiteit worden
toegevoegd, daarna onmiddellijk het modelformulier bezorgen aan de trainer,
afgevaardigde, jeugdcoördinator of gerechtigde correspondent (secretaris) van de
club.

14. Klachten
Klachten van spelers of ouders mogen niet tijdens de wedstrijden besproken worden met de
trainer. Als er klachten zijn over de sportieve gang van zaken kunnen deze op afspraak
besproken worden met de trainer voor of na een training. De trainer meldt dit altijd aan de
jeugdcoördinator.
Andere klachten kunnen gemeld worden aan de afgevaardigde of een lid van het dagelijks
bestuur.
15. Sancties
Foutief gedrag of het niet opvolgen van het huishoudelijk reglement leidt tot sancties die
zoveel mogelijk bijdragen tot verbeterd gedrag.
Voorbeelden van positieve straffen: het kuisen van de kleedkamers, het wassen van de
ballen, het opruimen in de accommodatie, het fluiten van een wedstrijd, het spoelen van
glazen op een wedstrijddag, het uitdelen van het “infootje” op thuiswedstrijden, verkopen van
jeugdlotjes, enz..

