Huishoudelijkreglement

Samenwerken aan een solide gestructureerde club dankzij het navolgen van onze huisregels door de spelers,
trainers, bestuur alsook de ouders. Het familiale karakter van de club terug tot leven wekken door het sociale
aspect te onderlijnen en de ouders te betrekken bij de werking van ons intern gebeuren. Zoals iedereen weet
draait een voetbal club door de goede wil van de vele vrijwilligers, deze kaart gaan we ook trachten uit te spelen
en te rekenen op de ouders van onze vele jeugdploegen. Alsook gaan we ons trainerskorps verstevigen zodat wij
garant kunnen staan dat onze jeugdspelers in een leerkrachtige omgeving het voetbalspel worden aangeleerd, en
dat elke speler zich kan ontwikkelen op zijn eigen niveau met de nodige fun en ‘good feeling’. Spelers moeten bij
ons niets doen, alleen maar voetballen. Zelfs al kunnen ze dit niet goed, toch mogen ze het. Voetbal is meer dan
enkel maar tegen een balletje trappen, we hanteren onze jeugdopleiding als een levensschool waarbij we de
jeugd een portie pedagogische principes, een concrete didactische aanpak en een basisinzicht in de sociaalemotionele ontwikkelingsfase van het opgroeiende kind mee willen geven.
Kinderen moeten sjotten met een betoverende glimlach op hun gezicht, en dit gaan we trachten te bekrachtigen
met de hulp van onze trainers, het bestuur en vooral ook de ouders. Voetbal is meer dan een wedstrijdje winnen,
voetbal is een teamsport waar fairplay, respect, discipline voorop staan en waar we gaan trachten onze jeugd
mooie opbouwende voetbal te laten spelen. Winnen of verliezen gebeurt als een team en met de ouders,
supporters en trainers als een steunende pilaar voor onze jeugd.
Onze trainers trachten steeds via een vooropgesteld programma hun trainingen te geven maar hier blijft het niet
bij. Het is niet enkel maar het spelletje uitleggen maar ook een levensfilosovie als rode draad door te trekken.
Ons trainerscorps gaat er prat over dat ze werken met de principe’s aangaande wederzijds respect, discipline,
volharding, concetratie en prestatie maar ook betreffende voeding, slaappatroon en algemene sporten buiten het
voetbal. Dit allemaal natuurlijk in het teken van het voetbal, zorgen dat men via deze weg een progresieve
evolutie kan veroorzaken bij onze spelers waarbij onze jongens hun vaardigheden ten volle kunnen ontplooien.
Natuurlijk trachten we steeds vanuit een bepaald standpunt te vertrekken en voor de onderbouw en
middenbouw is dit voornamelijk ‘het plezier van het voetballen’ waarbij winnen niet het belangrijkste is, de lach
tijdens en na de wedstrijd en of trainingen is hetgene wat telt.
Wij verstaan uiteraard dat er nog andere zaken een bepaalde prioriteit uitstraalt en dan denk ik persoonlijk aan
de school, hier kunnen wij natuurlijk niet aan meehelpen maar wij hebben wel alle begrip voor onze studerende
jongens. Kan men eens niet komen trainen vanwege teveel huiswerk of iets dan proberen we hen ook te
stimuleren om dit te doen, laat dit wel weten aan de betreffende trainer zodat deze zijn trainingen kan
afstemmen.
Als club wensen wij ons familiaal karakter verder uit te bouwen en de ouders van onze speler dichter bij het
voetbal te betrekken, dit zal gebeuren door diverse evenementen die door het ganse jaar zullen worden
georganiseerd. Aanraders hieromtrent zal het Jeugdkamp zijn, een 4 daags event waarbij sport en spel als rode
draad dienen. Ook onze familie dagen en funny games zullen in een ander jasje gestoken worden zodat zowel
onze jongens en meisjes als ook de ouders en sympathisanten hun talenten kunnen tonen.

We gaan hier nu starten met enkele huisregels, deze dragen bij de structuur die kinderen nodig hebben in de
opbouw van hun leven, laat ons dan hier het goede voorbeeld geven en dit uitstralen naar onze jongens.

De Huisregels :
1. Stiptheid:
Voor de training ben je uiterlijk een 10 minuten voor aanvang aanwezig.
Bij thuiswedstrijden ben je uiterlijk 45 minuten voor aanvang in de kleedkamer aanwezig.
Bij uitwedstrijden ben je uiterlijk 45 minuten voor aanvang aanwezig op het desbetreffende terrein of ben
je op het afgesproken tijdstip aanwezig op de plaats waar iedereen bij elkaar komt.
Aanwezigheid op de training is een must, dit ter bevordering van de speler maar ook de groepsgeest.
Indien een speler niet aanwezig kan zijn bij een training/wedstrijd wordt de Trainer hiervan tijdig op de
hoogte gebracht (3 dagen op voorhand bij wedstrijden minstens).
Schoolactiviteiten en of studies hebben altijd voorrang op het voetbal maar, gelieve dit ook aan de trainer
te laten weten. Voor de groepsgeest te bewaren is het geen slecht idee om tijdens een ziekte of blessure
de wedstrijd toch te bezoeken, natuurlijk indien de ziekte of blessure dit toelaat.
Vergeet niet voor elke wedstrijd je ID mee te brengen (dit vanaf U12).
Douchen gebeurt op een vlotte en ordelijke manier zodat we tijdig allen naar huis kunnen keren.
2. Houding:
Wees altijd en overal beleefd. Behandel medespelers, tegenstrevers, trainers en afgevaardigden steeds
met het nodige respect. Dit gebeurt ook tijdens een wedstrijd, de scheidsrechter heeft altijd het laatste
woord, respecteer dit ook.
In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk. Negatieve uitlatingen en/of schuttingtaal zullen niet
getolereerd worden. Conflicten kunnen echter wel ten alle tijde met de betrokkenen worden uitgepraat
of met een samenzijn door het bestuur.
3. Hygiëne:
Na een training kan men eventueel gebruik maken van onze douche’s maar dit is geen verplichting.
Na elke wedstrijd is het wel aan te raden om gebruik te maken van de douche, gelieve badslippers te
voorzien. Vanaf U9 worden er geen ouders meer getolereerd in de kleedkamer van de spelers.
Er worden geen sieraden (horloge, ketting, armband, ringen, oorbellen, piercings ....) gedragen tijdens de
training of wedstrijd en dit om zowel eigen letsels als letsels aan andere te voorkomen.
4. Kleding & materiaal & infrastructuur:
Wedstrijd kledij wordt door de club verzorgt, het wassen van de teneu wordt door sommige afgesproken
via een beurtrol en andere laten de spelers hun wedstrijd teneu mee naar huis nemen (dit zal nog
besproken worden bij de start van het seizoen).
Scheenbeschermers zijn verplicht tijdens wedstrijd en zeer aan te raden tijdens training.
Voor spelers t/m U14 is het verboden om met aluminiume nops te spelen, voetbalschoenen met vaste
studs is aan te raden.
Zorg ten alle tijden voor een regenvestje, tijdens training en wedstrijd. Men kan aan schappelijke prijzen
al deze kledingstukken aankopen bij ons (te bevragen in de kantine), wij streven naar een uniformiteit als
club zijnde. Tevens kan men bij ons ook de correcte bal bevragen voor uw zoon/dochter, elke
leeftijdscategorie speelt overigens met een andere grootte van bal.
Draag zorg voor het materiaal.

De kleedkamers dienen enkel om te douche en of om te kleden, er wordt hier niet met de bal gespeeld
noch word er tegen de deuren gestampt. De schoenen worden buiten met desbetreffende borstel
gereinigd. Het reinigen van de kleedkamers gebeurt door de medewerkers (trainers) van de club zelf.
Men behandelt het trainingsmateriaal met het nodige respect en neemt zijn verantwoordelijkheid.
Er wordt niet aan de doelen of doelnetten gehangen.
5. Verplaatsingen:
Iedereen is vrij zich ter verplaatsen naar keuze. Er zijn ploegen waarbij er afspraken zijn rond een
samenkomst op een bepaald punt, hou dit in eerbied en mocht je toch verkiezen om rechtstreeks te gaan
verwittig dan ook de trainer zodat deze mensen niet nodeloos staan te wachten.
We trachten zoveel mogelijk elkaar te helpen kwestie vervoer, doe dit op een eerbiedige manier en
gelieve op regelmatige basis uw plicht als ouder op te nemen en voor vervoer te zorgen.
6. Ouders:
Ouders, familie en vrienden van de jeugdspelers zijn van harte welkom langs de velden en in de kantine
van onze club. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage bij het jeugdvoetbal.
Wel wordt er verwacht dat onze supporters zich steeds als een waardige supporter trachten te gedragen
en dit in al zijn facetten.
7. Lidgelden:
Onze lidgelden dienen altijd voor 31 augustus beginnende het nieuwe seizoen betaalt te zijn, hou er
rekening mee dat wanneer dit niet in orde is wij de verantwoordelijkheid niet meer kunnen dragen om
uw zoon/dochter mee te laten spelen op wedstrijd. Als club dragen wij de verantwoordelijkheid om te
trachten om een zo democratische prijs mogelijk te maken, hierbij denken wij dan ook aan een
vrijetijdspas (te bevragen bij uw gemeente), een tussenkomst van de mutaliteiten, korting bij het
inschrijven van een familie lid (eerste graad) en eventueel een aflossingsplan. Op deze manier kunnen wij
er voor zorgen dat IEDEREEN de kans heeft om een sport te beoefenen.
8. Schorsingen:
Bij wangedrag binnen of buiten de club kan door de trainer, afgevaardigden, de verantwoordelijke
jeugdopleider of het bestuur een disciplinaire straf worden opgelegd na raadpleging van alle betrokken
personen. De beslissing om een disciplinaire straf door te voeren kan dus nooit individueel genomen
worden. Ook kan er in samenspraak een stadion verbod uitgevoerd worden volgens art. 1237 van het
Koninklijke Belgische Voetbalbond.

Wat wij van de ouders verwachten:
Positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw eigen kind. Steun uw kind
vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en relativeer goede prestaties.
Sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel tegenover uw kind,
zijn/haar ploegmaats, de trainer en afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter.
U vervult een voorbeeldfunctie.
Coaching tijdens de wedstrijd gebeurt enkel door de trainer en niet door afgevaardigden en of ouders. Dit verwart
enkel de speler en zal een negatieve uitwerking hebben op het spel.
Wij vragen ook uw kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen en/of wedstrijden te verbieden.
Gelieve negatieve kritiek en/of opmerkingen te beperken tijdens wedstrijden of trainingen, deze zijn
bespreekbaar met de JeugdCoördinator en of het bestuur zelf en nooit in het bijzijn van de kinderen. Als U een
opmerking heeft contacteer dan de JeugdCoördinator en leg hem het euvel voor. Positieve kritiek kan je
rechtstreeks aan de verantwoordelijke personen mededelen, dit is zeer belangrijk in het kader van het creëren
van een goede sfeer in alle geledingen van de club.
Tracht rekening te houden met de data van de geplande wedstrijden en tornooien zodat uw kind steeds (zoveel
mogelijk) aanwezig kan zijn. Indien dit niet mogelijk is verwittig dan altijd de Trainer of JeugdCoördinator zodat
deze mensen op de hoogte zijn.
Laat ons ook niet vergeten dat de beslissingen die een trainer neemt altijd gerechtvaardigd zal zijn, d.w.z. dat
deze bepaalde sancties kan opleggen maar niet voordat hij de oorzaak heeft onderzocht.
Wij trachten op vrije weekends telkens iets te organiseren voor de kinderen, dit zal altijd in het teken staan van
de sport maar hierbij vragen wij wel wat hulp van de ouders alsook de sportieve kant van de ouders zelf.
Er is voor een kind niets leuker om met zijn vader/moeder samen een potje te voetballen of een ander spel te
beoefenen.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kan je altijd contact opnemen met één van de volgende personen:
• Voorzitter
: Aerts Bart, Bartentine@telenet.be
• Jeugd Voorzitter
: Devolder Luc, luc_devolder@skynet.be
• Technisch Verantwoordlijke Jeugd Opleiding
: Dierckx Gunther, guntherfox@msn.com
De meeste informatie kan je natuurlijk ook terug vinden op onze website :

www.vvmolenkring.be

Zoals eerder besproken zijn wij steeds zoekende naar helpende handen voor de externe en interne werking van
onze club, mochten er mensen zijn die hier interesse voor hebben kan je ons ook altijd contacteren.
Tot slot nog een aantal doelstellingen die we tegen volgend seizoen op punt willen hebben staan:
1. De uitbouw van een nieuw gebalanceerd Jeugd Bestuur.
2. Het gebruik van evaluatie formulieren die via de website anoniem ingevuld kunnen worden en dit ter
beoordeling van de trainer door de ouders en speler.
3. Een gebruiksvriendelijke en up to date website die alle nieuwe maar ook onze oudere leden kunnen
helpen met hun zoektocht naar diverse informatie.
Met de sportieve groeten,
Molenkring

10 Tips voor sportieve ouders:
• Moedig de kinderen aan en geef voorrang aan hun sport.
• Geef ten alle tijden het goede voorbeeld.
• Zorg voor positieve ervaringen, ondersteun ze met aanmoedigingen.
• Benadruk het plezier en vermijd prestatiedruk. Maak hen duidelijk dat voetbal
meer is dan ‘winnen of verliezen’ er is ook nog gezondheid, vriendschap,
uithouding, durf en samenwerking.
• Wees vriendelijk tegenover alle andere ouders/begeleiders en scheidsrechters,
trek de scheidsrechter in het openbaar nooit in twijfel.
• Blijf positief, ook na een verlies. Kleineer of schreeuw nooit.
• Breng evenwicht tussen de sporteisen en de behoeften van het gezin en de school.
• Sportieve mislukkingen zijn nooit persoonlijke mislukkingen.
• Ouders en supporters mogen natuurlijk aanmoedigen, maar bemoeien zich niet
met het spel.
• Probeer op wedstrijddagen in het bijzijn van de kinderen uw voorbeeldfunctie te
handhaven.

