Clubreglement voor spelers en ouders
Seizoen 2016 - 2017
laatste update 15 juli 2016

Deelnemen aan een clubleven brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Om het bos door de bomen
niet te verliezen sommen we hieronder de clubregels even op.
1. Het lidmaatschap
 Het bestuur bepaalt ieder jaar het lidgeld. Deze bijdrage bevat de aansluiting bij de Koninklijke Belgische
Voetbalbond met inbegrip van een trainingsoutfit, een paar sportsokken, de sportverzekering en
aankoop van nieuw materiaal.
 Het lidgeld voor seizoen 2016-2017 bedraagt €200 voor het eerste elftal, €160 voor de damesploeg en
de reserven. Voor de jeugdploegen is het inschrijvingsgeld afhankelijk van de ploeg en datum van
inschrijving. Meer informatie kan hierover gevonden worden op www.kfchumbeek.be  Ploegen 
Jeugd  inschrijven
 Voor de seniorenploegen dient het lidgeld betaald te worden vóór eind augustus. Niet betaling vóór die
datum impliceert dat de speler vanaf september niet speelgerechtigd is. Bij financiële problemen kan
men steeds contact opnemen met iemand van het bestuur.
 Gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld in de loop van het seizoen is niet mogelijk tenzij bij hoogste
uitzondering goedgekeurd door het bestuur.
 De club is geen goedkoop vervangmiddel voor kinderopvang, maar heeft als doelstelling kinderen van
alle leeftijden in contact te brengen met de voetbalsport en ze hierin op een speelse en degelijke wijze
op te leiden.
 Elke speler dient een effectief lid te zijn van de club vooraleer hij kan deelnemen aan wedstrijden.
 Zonder voorafgaande toestemming van de club mag een speler NIET deelnemen aan trainingen of
wedstrijden bij een andere ploeg.
 Door het betalen van het lidgeld verklaren ouders en spelers dat zij het clubreglement kennen,
aanvaarden en zullen respecteren.
 Men kan een deel van het lidgeld recupereren via het ziekenfonds. Meer gedetailleerde info vind je op
de website van de club onder “Algemeen  Mutualiteiten”. Jeugdspelers krijgen bij de start van het
seizoen (en bij latere inschrijving na de winterstop) een attest waarmee ze terecht kunnen bij hun
mutualiteit.

2. Algemene afspraken
 De voertaal van K Humbeek FC is het NEDERLANDS. Anderstaligen kunnen bij eventuele problemen
terecht bij de jeugdcoördinator of iemand van het bestuur.
 K Humbeek FC vraagt aan IEDEREEN om DISCIPLINE en FAIRPLAY na te streven en RESPECT te hebben

voor trainers, medespelers, tegenspelers, scheidsrechters, supporters en bestuursleden, maar ook voor
alle mensen die in een of andere club hun handen uit de mouwen steken.
 Wees altijd en overal beleefd.
 Bij aankomst en vertrek geef je de trainers en afgevaardigden steeds een hand.
 Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en van de tegenstrever na elke wedstrijd (ook na een
nederlaag en als de scheidsrechter een mindere dag kende).
 Het gebruik van obscene, beledigende taal is ten strengste verboden.
 Ook fysiek geweld en pesterijen zijn uit den boze.
 Het is verboden te spelen op de verzamelplaats van de parking bij uitwedstrijden.
 Alcohol en roken zijn verboden in de kleedkamer.
 Onaanvaardbaar gedrag (vb stelen, drugs, doping, vandalisme) leidt tot automatische verwijdering uit
de club.
 K Humbeek FC vraagt om respect te hebben voor de accommodatie en het materiaal van de club, zowel
thuis als op verplaatsing. Potje breken = potje betalen.
 Het is verboden de kantine te betreden met voetbalschoenen.
 Een kleedkamer dient om je om te kleden en te douchen. Het is verboden met ballen te spelen, je
schoenen in de douches te kuisen en in de douches te spelen. De douches zijn ook geen toilet. Verder
horen resten van eten en drank in de vuilnisbak.
 Het kuisen van de kleedkamers is de verantwoordelijkheid van elke trainer. In functie van de
leeftijdscategorie staat het de trainer echter vrij om de spelers (via een beurtrol) te laten kuisen.
 Probeer persoonlijke bezittingen zoals GSM, MP3, sieraden en uurwerken zoveel mogelijk thuis te laten
teneinde diefstal te vermijden. K Humbeek FC is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van
persoonlijke zaken.
 K Humbeek FC vraagt dat alle spelers, van jong tot oud, zich zouden douchen (liefst met badslippers) na
elke training en wedstrijd. Vanaf de categorie U8 worden geen ouders in de kleedkamers toegelaten.
Ouders worden gevraagd om hieraan actief mee te werken. Indien het douchen om medische redenen
niet kan, worden wij daar graag van op de hoogte gebracht.
 Verloren voorwerpen bevinden zich in de kantine. Ga regelmatig eens een kijkje nemen.
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 Bij een kwetsuur kan je via het daartoe bestemde formulier aangifte doen. Alle info hierover vind je op
de website (“ Algemeen  Ongeval”).
 Raadpleeg dadelijk een arts bij een kwetsuur en hou terdege rekening met het advies van de arts , ook
als je hierdoor een aantal trainingen en wedstrijden moet missen. Indien een kwetsuur opgelopen
wordt en een dossier bij de KBVB (of in het geval van de dames de verzekering) wordt ingediend , mag
men slechts de wedstrijden hervatten na het binnenbrengen van een doktersbriefje waaruit blijkt dat
men hersteld is. Anders vallen de kosten ten laste van de speler.
 Bij een verjaardag kan een aangesloten speler van de club aan een verminderd tarief een bak bier
kopen. Het verminderd tarief wordt steeds bepaald door het bestuur.
 Een club draait op de onbezoldigde inzet van vele vrijwilligers. Daarom verwachten wij dan ook dat van
de volwassen reeksen elke speler zich per seizoen minstens twee maal ook van zijn extra-sportieve kant
laat zien en de club een handje toesteekt. De taken per ploeg worden in het tussenseizoen vastgesteld
en staan opgesomd in onderstaande tabel. We zouden als club teleurgesteld zijn te moeten vaststellen
dat sommige spelers ons hier niet in volgen. Wordt die plicht verzuimd, dan mag het bestuur hiertegen
maatregelen treffen en desgewenst de betrokken speler voor onbepaalde tijd schorsen.
Eerste elftal

Begeleiden/arbitreren wedstrijden jeugd

Reserven

Begeleiden/arbitreren wedstrijden jeugd
Hugo Broostornooi

Dames

Openhouden kantine tijdens wedstrijden jeugd

Veteranen

3. Afspraken met de spelers
a. Trainingen
 Alle trainingen worden stipt bijgewoond. Bij belet moet de trainer minstens één uur op voorhand op de
hoogte worden gebracht.
 De uren van de training worden gerespecteerd. Wij verwachten iedereen 10 min. voor de training in de
kleedkamer. Tijdens de training draag je aangepaste sportkleding, voetbalschoenen en
beenbeschermers.
 Tijdens de training verlaat niemand het veld zonder uitdrukkelijke toelating van de trainer.
 Er worden door de spelers zelf geen ballen opgepompt Dit gebeurt door de trainer of de afgevaardigde.
 Er wordt voor of na de training / wedstrijd niet over het terrein gelopen.
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 Het trainingsmateriaal zal door elke ploeg steeds naar het trainingsveld worden gedragen en na de
training weer verzameld worden. Elke ploeg zorgt er voor dat alle materiaal , inclusief verplaatsbare
doelen , weer op de voorziene plaats worden teruggezet.
 Er wordt niet aan de doelen of doelnetten gehangen.
 Uiterlijk 20 min. na het einde van de training worden de kleedkamers verlaten.
b. Wedstrijden
 Voor de wedstrijden bepaalt de trainer het uur van samenkomst. Gelieve zich hier strikt aan te houden
of de trainer te verwittigen indien dit niet mogelijk is.
 Verwittig ruim op voorhand je trainer, als je weet dat je niet zal kunnen deelnemen aan een wedstrijd.
 Vergeet je scheenbeschermers niet , deze zijn verplicht op elke wedstrijd.
 Voetbalschoenen: tot en met U11 is men van bondswege verplicht om met vaste studs (multi’s) te
spelen. Zorg dat je steeds het aangepast schoeisel bij hebt.
 Voorzie ook warme kledij (bankzitten, vervangingen).
 Iedereen komt voetballen voor het plezier en om iets bij te leren. Iets bijleren kan je enkel doen
wanneer je openstaat voor opbouwende kritiek van je begeleiders.

4. Afspraken met de ouders
 Heb een positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van je
zoon/dochter. Steun je zoon/dochter vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en relativeer goede
prestaties.
 Heb een sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v.
je zoon/dochter, zijn/haar ploegmaats, de trainer en afgevaardigden, de tegenstrever en de
scheidsrechter. Je vervult een voorbeeldfunctie.
 Het resultaat komt voor de jeugdploegen niet op de eerste plaats, maar wel de spelkwaliteit, de
spelvreugde en de gezonde opgroei van het kind. Elk spelertje, goed of minder goed, moet daarom
speelkansen krijgen.
 Zet je kind niet op een onaantastbaar verhoog. Je bent er dan zelf de oorzaak van dat hij/zij eraf zou
vallen.
 Geef zelf geen dwingende richtlijnen over hoe hij/zij moet spelen of hoe anderen dat moeten doen. Als
ouder weet je immers niet altijd welke opdrachten uw kind van de trainer heeft meegekregen.
 Vermijd negatieve opmerkingen tijdens de wedstrijd.
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 Als je niet akkoord gaat met bepaalde beslissingen, vraag dan uitleg in een rustig gesprek met de trainer
of de jeugdcoördinator indien je het gevoel hebt onvoldoende gehoord te worden door de trainer.
 Wij staan open voor kritiek, zolang die op een positieve manier rechtstreeks aan de betrokken persoon
gegeven wordt.
 Bij het afzetten van de kinderen wordt gevraagd toch even te controleren of de wedstrijd en/of de
training doorgaat.
 Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties (premie voor doelpunten) is uit den boze.
 Wij vragen ook je kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden.
 Tracht rekening te houden met de data van de geplande wedstrijden en tornooien zodat je
zoon/dochter steeds aanwezig kan zijn.
 Ouders worden bij wedstrijden en trainingen niet toegelaten op het terrein. Zij moeten plaats nemen
achter de afsluiting.
 Alle verplaatsingen worden per auto gemaakt. Gelieve op regelmatige basis je plicht als ouder op te
nemen en voor vervoer te zorgen.
 Tevens zoeken wij ook ouders die afgevaardigde willen worden.
 Voor de veiligheid van onze jeugd , vragen wij de ouders om hun kinderen af te halen/aanwezig te zijn
ten laatste 30 min na het einde van de training en dit aan de ingang van de kantine.
 Zonder tegenbericht van uw kant verleent u impliciet de toestemming om foto’s van uw zoon/dochter
genomen in het kader van onze club of daaraan verbonden activiteiten/evenementen te publiceren op
onze website.
 Voor bijkomende inlichtingen of opmerkingen kan je steeds terecht bij de jeugdcoördinator of iemand
van het bestuur.
Nuttige tips
Voor de telefoonnummers van de trainers en de jeugdcoördinator kan je steeds terecht op de site van
K Humbeek FC.
Telefoonnummer van de kantine is 02 269 40 22
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