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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Als warme familiale club willen we iedereen de kans geven om zich zo goed mogelijk te ontplooien! Hiervoor hebben we
enkele belangrijke afspraken nodig om alles in goede banen te leiden.


Fair-Play! Op training, op wedstrijd en in de kleedkamer wordt Fair-Play en respect voor tegenstander,
scheidsrechter, ploeggenoten, ouders, trainers, de club en hun sponsors als heel belangrijk beschouwd binnen
de club!



Ploegsport! Ploegsfeer! Voetbal is een ploegsport! Een hechte groep en samenspel primeert! Laat onze
spelertjes zich nog even ontspannen na de match, binnen in de kantine samen iets drinken of buiten even
ravotten na de inspanning. Ook als ouders is het leuk meegenomen om elkaar een beetje beter te leren
kennen. Het zou leuk zijn als we tijdens het seizoen een aantal keer iets kunnen organiseren (bv. activiteit,
bbq,..). Alle suggesties zijn welkom! Indien er iemand met een “probleem” zit, gelieve dit dan tijdig te melden
aan de trainers of aan het jeugdbestuur.



Training! Bij afwezigheid op training graag tijdig een seintje via Facebook, Messenger of sms. Indien de training
niet kan doorgaan wegens omstandigheden (slecht weer, te weinig aanwezigen) geven we ook steeds een
seintje. Graag tijdig aanwezig. Vroeger aanwezig zijn mag ook, zodat er individueel iets kan bijgestuurd worden
(indien nodig). De spelertjes komen aangekleed naar training (juiste kledij, scheenbeschermers en
voetbalschoenen). Na de trainingen wordt er normaal niet gedoucht, maar de mogelijkheid bestaat!



Wedstrijd! Zowel thuis- als uitwedstrijden spreken we af op Hardy. Op deze manier kan er eventueel samen
gereden worden. Dus graag tijdig aanwezig! Het uur van afspraak wordt steeds meegedeeld op de groep.
Graag daarop zo snel mogelijk reactie van wie al dan niet aanwezig kan zijn! Spelers en trainers worden
verwacht in clubtraining! Omkleden naar wedstrijduniform gebeurt in de kleedkamer. Elke speler krijgt in het
begin van het seizoen een paar voetbalsokken die gedragen worden tijdens elke wedstrijd. Na de wedstrijd
wordt er verplicht gedoucht! Wedstrijduitrusting dient steeds direct na de match terug afgegeven te worden.
Deze gaat niet mee naar huis! Iedere speler heeft douchegerief en eventueel slippers mee. De kleedkamers is
vanaf U9 voor de ouders verboden toegang.



Sociale media: Via Whatsapp/Facebook is/zal er een groep opgestart worden waarop we snelle vragen of
beslissingen zullen doorgeven. (vb. Afgelaste trainingen door weer, etc.) Via onze facebook groepen zullen de
meer belangrijke lange termijn mededelingen vermeld worden. (eetfestijn, foto's, etc.). Als bestuur verwachten
we van de supporters en spelers dat sociale media enkel op een positieve manier gebruikt wordt. Op deze
manier kunnen we de positieve vibe stimuleren binnen de ploeg.



Trainers: De trainers dragen de verantwoordelijkheid tijdens de trainingen en wedstrijden over het doen en
laten van de spelers. Als ouders hebben we jullie zeker nodig als 12 man maar niet als extra coach.
de



Supporteren staat niet gelijk aan brullen, vloeken en schelden naast de lijn. Supporteren is de
kinderen aanmoedigen op een rustige manier!



Supporteren staat ook niet gelijk aan coachen. Aanwijzingen geven is verwarrend en afleidend. Hoe
goed bedoeld ook, als ouder je kind vanaf de kant coachen en vertellen wat hij moet doen is geen
goed idee. Een trainer maakt afspraken met het team en die kunnen anders zijn dan dat wat jij roept.
Daarnaast kan het je kind uit zijn spel halen of ervoor zorgen dat hij zijn zelfvertrouwen kwijt raakt.
Zeker als dat wat je roept negatief is…



Supporteren doe je ook voor gans het team of de club. Moedig niet enkel je eigen kind aan. Geef ook
geen commentaar op spelers of trainers, al dan niet achter de rug! Dit zorgt voor een veel betere
ploegsfeer.



Supporteren staat ook niet gelijk aan het openlijk in vraag stellen van de scheidsrechter. Soms zit
het mee en soms zit het tegen, dat hoort bij de sport en wij zijn er om onze kinderen te leren dat een
scheidsrechter zijn best doet en dat we daar met respect mee om moeten gaan.

Als familiale club draagt SVH Waasmunster een positieve sfeer dan ook hoog in het vaandel. Het is dan ook deels de
verantwoordelijkheid van de trainers om dit in goede banen te leiden.

