Huishoudelijk reglement
			

1. INLEIDING
KSK Retie wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen.
Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk.
KSK Retie wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, afgevaardigden en ouders op
dit vlak .
KSK Retie moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen
voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. De club heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.
Het bestuur draagt de gedragscode actief uit. Met name de trainers, begeleiders en ouders hebben een belangrijke
verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels.
Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.
Als club ondersteunen wij het Fairplay Charter en de pantathlon verklaring over ethiek in de jeugdsport van de KBVB.
(zie affiche in de gang van de kleedkamers)

2. ALGEMEEN
De gedragscode geldt voor alle leden en bezoekers. Per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders,ouders) zijn
specifieke gedragsregels opgesteld.
Doelstelling
KSK Retie wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen.
Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen.
Over wie gaat het?
Iedereen die lid is of lid wil worden bij KSK Retie moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden
geldt bovendien dat ook de ouders op de hoogte moeten zijn van de gedragscode.

3. ALGEMENE GEDRAGSREGELS
Wat zijn onze uitgangspunten?
Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen
voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.
- We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
- We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
- We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
- De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
- Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers. De betrachting moet zijn dat alle jeugdspelers van KSK Retie
50% van de totale speeltijd kunnen deelnemen, uiteraard rekening houdend met schorsingen, kwetsuren of
afwezigheden.
- Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
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Op en rond het sportcomplex
Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft.
Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:
- Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
- Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. Ga je buiten zitten, dan is dat geen probleem, maar
breng het dan zelf even terug.
- Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere
kant moet.
- Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
- Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
- Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken geplaatst.
- Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
- De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.
- Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex

4. GEDRAGSREGELS VOOR DE SPELER:
De spelers zijn de kern van de voetbalvereniging.
De speler:
- Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.
- Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / afgevaardigde als niet
aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
- Is bij de training en wedstrijden tijdig aanwezig
- Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer of
begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.
- Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van KSK Retie, maar niet tijdens de trainingen.
- Heeft respect voor de tegenstander en het publiek.
- Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar niet mee eens.
- Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers.
- Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan.
- Dient na training en wedstrijd te douchen.
- Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer.
- Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleider.
- Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.
- Bij de wedstrijd- of tactiekbespreking, evenals bij het opstellen van de ploeg, wordt algemene aandacht en stilte
gevraagd.
- De voetbaltassen na de wedstrijd in de vestiaire (lokaal rechts bij binnengaan kantine) plaatsen.
- Brengt identiteitskaart mee voor elke wedstrijd (vanaf 12 jaar)
- Er worden geen sieraden gedragen tijdens de wedstrijd (horloge, ketting …)
- Scheenbeschermers worden steeds gedragen. Lange broek wordt op training gedragen in de winterperiode.
- Steeds mee te brengen basisuitrusting:
		
- Voetbalschoenen, kousen en broek
		
- Beenbeschermers
		
- Wasgerief, badslippers
		
- Aangepaste kledij tegen regen en koude (trainingspak, reserve T-shirt, handschoenen, thermisch T-shirt, broek
				 kousen …)
		
- Twee plastic zakken (voor vuile schoenen en kleren)
		
- Proper ondergoed
		
- Reserveveters
		
- De kledingstukken naamtekenen.
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5. GEDRAGSREGELS VOOR DE BEGELEIDER EN TRAINER:
De ploegafgevaardigde en trainer hebben een voorbeeldfunctie:
- Sportief gedrag tegenover de tegenstander EN de scheidsrechter.
- Geef het sportief gedrag mee aan je spelers
- Na afloop van de match tegenstander en scheidsrechter een hand geven.
- Wijs supporters en ouders op hun uitlatingen tegenover eigen speler, tegenstanders en de scheidsrechter. De
ploeg kan hier ook zwaar beboet voor worden.

6. GEDRAGSREGELS VOOR DE OUDERS VAN DE JEUGDSPELER
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders van toepassing.
De ouder:
- zorgt voor positieve ervaringen. Ondersteun de spelers met aanmoedigingen en niet met negatieve kritiek. Help
de kinderen vertrouwen krijgen.
- Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
- Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld (op een half veld
liefst aan de kopkanten).
- Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team.
Van de ouders wordt verwacht dat zij:
- Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzigingen geven.
- Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
- Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
- Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
- Op tijd het lidgeld voldoen.
- Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de jeugdcoördinator, ploegafgevaardigde of bestuursleden. Dit wordt niet in aanwezigheid van kinderen gedaan.
- De ouder verbindt er zich toe zijn kind aan de trainer over te laten. Dit wil zeggen dat enkel de trainer en jeugdcoördinatoren beslissen waar en in welke ploeg uw kind speelt.

7. ALCOHOL, TABAK EN DRUGS:
Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang.
- Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld en in
de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
- Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers en de kantine.
- Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex
verbod.
- Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet
geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.

8. SANCTIES:
Overtreden van de gedragsregels leidt tot sancties opgelegd door KSK Retie.
Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen.
Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk
gezocht worden naar passende taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde
gedrag.
Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door
de KBVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KBVB een geldboete en
(eventueel) een schorsing..
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9. WAARDEVOLLE VOORWERPEN
Waardevolle voorwerpen worden best thuis gelaten. Bij diefstal is de club niet verantwoordelijk.
Verloren voorwerpen zijn te bevragen aan de toog in de kantine.

10. ALLERLEI
- Spelers, ouder dan 18 jaar, die werken, worden verzocht kennis te nemen van de instructies in verband met de
verzekering.
- Wegens slechte weersomstandigheden kunnen wedstrijden worden afgelast. De juiste informatie kan u terugvinden op de website van de KBVB. (www.footbel.be).
- Mensen die graag een handje willen toesteken in onze club zijn steeds welkom. Dit zowel op sportief vlak
(vb: trainer, afgevaardigde) als op extra sportief vlak (kantine medewerker, onderhouden velden, inkom, …)

11. VERBODEN
In het stadion zijn teksten, symbolen, spreekkoren, gebaren en onbetamelijke uitlatingen die aanleiding geven tot
racisme, xenofobie, provocatie en discriminatie verboden.
Elke houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating afgeleverd door de organisator houdt zich in het
stadion volledig op eigen risico op. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en ongeval.

12. NUTTIGE GEGEVENS
Jeugdvoorzitter :
Def Claessen
Def.claessen@telenet.be
0486/656 07 78

Jeugdcoördinator :
Davy Van Dooren
Davy.vandooren@safecon.be
0493/51 05 11
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Verzekeringen en ongevalaangifte :
Rik Castelijns
rik.castelijns@skynet.be
014/37 77 54

