INTERN REGLEMENT VAN KFCVA JEUGD VOOR SPELERS EN OUDERS
1. Algemeen
1.1 Het intern reglement is opgesteld door het jeugdbestuur mits akkoord van de Raad van Bestuur KFCVA.
1.2 Elk wordt geacht bij het lidmaatschap kennis te hebben genomen van dit intern reglement.
1.3 Indien een of meerdere leden van het jeugdbestuur een overtreding op dit reglement vaststelt, kunnen
disciplinaire maatregelen getroffen worden tegen diegene die de overtreding begaat. Deze maatregelen kunnen
variëren van een schorsing voor een bepaalde periode, of tot uitsluiting uit de club.
1.4 Dit intern reglement kan jaarlijks gewijzigd worden door het jeugdbestuur. Deze wijziging kan op elk moment
van het seizoen plaatsvinden en zal worden gemeld via email (PSD).
1.5 In alle gevallen waarin dit intern reglement niet voorziet, beslist het jeugdbestuur na raadpleging en akkoord
van Raad van Bestuur.
2. Gedrag en leefregels tijdens trainingen en wedstrijden
2.1 Geen onnodige waardevolle voorwerpen (GSM, horloge, sieraden, ...) of grote hoeveelheden geld
meebrengen naar de kleedkamer. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke
zaken. Spelers kunnen hun de waardevolle voorwerpen verzamelen en afgeven in de kantine. Deze kunnen na de
training opnieuw opgehaald worden.
2.2 Iedereen doucht en wacht tot alle spelers klaar zijn vooraleer ze de kleedkamer verlaten. Spelers zorgen
ervoor dat de kleedkamers steeds opgeruimd worden verlaten en dat alle afval gedeponeerd is in de daarvoor
voorziene vuilbakken.
2.3 Het trainingsmateriaal met zorg behandelen en dat steeds alles op de juiste plaats in het materiaalhok wordt
teruggebracht. De doelen worden steeds op de voorziene plaatsen teruggebracht tenzij anders werd voorzien na
overleg met de opleider die het volgende trainingsblok aanvat. Dit gebeurt onder leiding van de opleider die zijn
spelers hierbij betrekt. Vele handen maken het werk licht. Wij rekenen hier op jullie collegialiteit en gezond
verstand.
2.4 De ploeg die de laatste training van de dag heeft, zorgt ervoor dat het materiaalhok wordt afgesloten.
2.5 Bij de aanvang van het seizoen ontvangt iedere speler van U6 tem U17 een trainingsbal. De speler is zelf
verantwoordelijk voor deze bal. Andere merken van ballen worden niet toegestaan op training en wedstrijden.
2.6 Voor de trainingen is het de bedoeling dat spelers trainen in de clubkleuren en in de mate van het mogelijke in
clubkledij (mag ook deze zijn van vorige seizoenen).
2.7 Het gebruik van obscene en beledigende taal t.o.v. de medespelers, ouders, coördinatoren, sportief manager
en bestuursleden enz. is ten strengste verboden.
2.8 De opleider moet in het geval er conflicten zijn met spelers (die de club in een slecht daglicht stellen) tijdens
de trainingen of wedstrijden, de desbetreffende TVJO hiervan inlichten, die dit conflict intern zal bespreken met
de bevoegde en betrokken personen. De TVJO heeft de bevoegdheid om dit mee te delen aan de sportief
manager en de jeugdvoorzitter.
2.9 De opleiders, spelers, ouders zijn het visitekaartje en het uithangbord van onze club. Zij brengen de naam van
de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of daarbuiten. In geval van
ernstige tekortkomingen op gebied van fairplay, sportiviteit en algemeen gedrag kan het jeugdbestuur op advies
van de TVJO en sportief manager een sanctie uitspreken.
2.10 Bij onverantwoorde en racistische uitlatingen tegenover de tegenstrever, onbetamelijk gedrag en
handtastelijkheden tegenover de scheidsrechter zullen de boetes verhaald worden op de opleider, speler, ouder.
Het jeugdbestuur behoudt zich het recht voor nog een bijkomende maatregel (desnoods uitsluiting) te treffen.

3. Specifieke gedragsregels/richtlijnen voor spelers
Wij eisen ten eerste een sportief en gedisciplineerd gedrag van al onze spelers met respect als voornaamste pijler.
Respect voor: medespelers, tegenstrevers, scheidsrechters, jeugdopleiders, afgevaardigden, medewerkers,
ouders en supporters. Pestgedrag is volledig uit den boze.
3.1 Bij aankomst en vertrek geeft men zijn jeugdopleider en ploegafgevaardigde een handdruk. Bij de allerkleinste
geeft men een high five.
3.2 Na de wedstrijden worden de supporters begroet.
3.3 Een wedstrijd is een beloning voor de speler, deze moet hij/zij verdienen tijdens de trainingen. De selectie en
de ploegopstelling is de bevoegdheid van de jeugdopleider.
Soms in samenspraak met de TVJO.
3.4 Men verwittigt steeds “tijdig” de jeugdopleider als men niet aanwezig kan zijn voor trainingen en wedstrijden.
Hiervoor gebruikt men de Pro Soccer Data app om je afwezigheid op training en/of wedstrijd te bevestigen.
3.5 Bij wedstrijden en op training ben je steeds STIPT aanwezig, laat anderen niet op je wachten!
3.6 Vanaf U15 is men verplicht steeds zijn identiteitskaart bij te hebben op wedstrijddagen. Wie deze niet kan
voorleggen zal niet kunnen meespelen.
3.7 Steeds het juiste schoeisel voorzien voor op het kunstgrasveld (zie punt 5).
3.8 Spelers blijven in de kleedkamer tot de jeugdopleider hen komt halen. In samenspraak met de TVJO mag er
tijdens de zomerperiode wel voor aanvang training individuele oefeningen uitgevoerd worden. 5 min voor
aanvang training moet iedere speler in de kleedkamer zijn.
3.9 Er mag niks rondslingeren in de kleedkamer, alle kledij zit in je sporttas en staat netjes aan de kant. Zodat de
andere ploegen zich ook deftig kunnen omkleden in dezelfde kleedkamer. (GEEN jassen en dergelijke aan de
kapstokken, rondslingerende schoenen enz.…)
3.10 Iedereen brengt steeds zijn eigen drinkbus gevuld mee.
3.11 Iedere speler brengt steeds zijn persoonlijke oefenbal mee tijdens de trainingen en wedstrijden.
3.12 Na de training gaan de spelers in groep naar binnen, na het opruimen van het oefenmateriaal en nadat
iedereen zijn persoonlijke bal heeft.
3.13 Doelmannen zijn verplicht om deel te nemen aan de specifieke keepertrainingen.
3.14 Het nemen van een douche na iedere training of wedstrijd wordt aanbevolen.
3.15 Hou de kleedkamers proper! Het opzettelijk bevuilen zal ernstig gesanctioneerd worden.
3.16 Draag gepaste kledij afhankelijk van de weersomstandigheden.
3.17 Draag zorg voor het materiaal, zowel van jouw eigen gerief als dat van de club.
3.18 Geen enkele speler betreedt een trainingsveld waarop een andere ploeg actief is.
3.19 Spelers tonen volle inzet tijdens de wedstrijden en trainingen. Spelers die op gelijk welke manier de
trainingen verstoren kunnen hiervoor worden gesanctioneerd door de jeugdopleider.
3.20 Indien de club beboet wordt door het disciplinair comité wegens onsportief gedrag, racisme,
handtastelijkheden ed. tegenover scheidsrechter of tegenspelers zal deze boete verhaald worden op de speler.
Eventueel met bijkomende sancties opgelegd door het jeugdbestuur.
3.21 Agressief gedrag, racistische uitlatingen, obscene taal of gebaren ten aanzien van tegenpartij, scheidsrechter
of medespelers worden niet getolereerd.
3.22 Pestgedrag of uitlachen valt onder dezelfde categorie en wordt niet toegestaan.
3.23 Bij ziekte blijf je beter thuis, zieke spelers horen niet te trainen of te spelen en kunnen anderen besmetten.
3.24 Laat waardevolle spullen beter thuis. Meebrengen doe je op eigen risico.
Studies zijn zeer belangrijk, eens een training missen omwille van uw studies is bij onze club geen probleem,
verwittig wel steeds je jeugdopleider. Tijdens de examenperiodes zal voor de oudere categorieën het
trainingsritme aangepast worden, we rekenen er wel op dat de spelers aanwezig zijn voor de wedstrijden.

4. Specifieke gedragsregels/richtlijnen voor ouders
De ouders zijn in de eerste plaats supporters. Daarom vragen wij van de ouders respectvol en sportief gedrag ten
opzichte van tegenstanders, scheidsrechter, enz. Naar onze spelers toe heeft het tonen van het goede voorbeeld
door ouders, familie en vrienden echter meer effect dan 1000 woorden op papier.
4.0 Indien jouw kind bij een ploeg speelt die is opgesplitst in A- en B-ploeg, gelieve de indeling van de ploegen te
respecteren. Je kan steeds (op een beleefde) manier terecht bij de TVJO voor een woordje uitleg.
4.1 De jeugdopleider is de coach, om misverstanden tussen jeugdopleider en speler te vermijden vragen wij aan
de ouders om enkel aan te moedigen, niet te coachen.
4.2 Geen opmerkingen of verwijten tijdens de wedstrijden of trainingen.
4.3 Geef steun bij tegenslagen en relativeer goede prestaties.
4.4 Toon positieve belangstelling, ook bij verlies.
4.5 Geef je kind en zijn ploeg steun met een gezond sportief gedrag.
4.6 Dwing je kind nooit om jouw ambities waar te maken.
4.7 Help jouw kind om vertrouwen op te doen.
4.8 Laat jouw kind sport doen op zijn niveau, benadruk het plezier en vermijd prestatiedruk.
4.9 Maak je kind duidelijk dat sport meer is dan winnen of verliezen, het gaat ook om teamspirit, vriendschap en
samenwerking.
4.10 Sportieve mislukkingen zijn nooit persoonlijke mislukkingen.
4.11 Toon respect voor elk kind, voor ieders handicap, huidskleur, religie of ras.
4.12 Straf jouw kind niet door trainingen of voetbal te verbieden, zo straf je een ganse ploeg.
4.13 Streef naar een gezond evenwicht tussen studie en sport, vermijd dat jouw kind een verscheurende keuze
moet maken, maar leer hen een gezonde planning te maken zodat ze het kunnen combineren.
4.14 Zorg ervoor dat jouw kind steeds op tijd is op trainingen en wedstrijden.
4.15 Ouders worden niet toegelaten in de kleedkamers en de gangen, met uitzondering van de duiveltjes (tot en
met U9). Ook de neutrale zone is verboden voor de ouders.
4.16 Indien je niet akkoord gaat met de opleider spreek hem dan op een beleefde manier aan.
4.17 Matig alcoholgebruik in het bijzijn van kinderen.
4.18 Alle verplaatsingen gebeuren met eigen vervoer, gelieve op regelmatige basis jouw plicht als ouder op te
nemen en voor vervoer te zorgen. Roken in de wagen tijdens het vervoer van kinderen is niet aangewezen en
alcoholverbruik is uit den boze (gezond verstand).
4.19 Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties (vb. premie per doelpunt) is ten strengste verboden.
Bij het niet naleven van deze regel kan de speler worden uitgesloten van wedstrijden, al dan niet tijdelijk.
4.20 De ouders geven eventuele problemen van hun kind (school, ziekte, familiaal,) door aan de jeugdopleider of
TVJO. Zodat we niet nodeloos in probleemsituatie terechtkomen.
4.21 In geval van ernstige onenigheid of onaangepast gedrag van de ouders wordt het jeugdbestuur ingeschakeld
om een maatregel te nemen. (Desnoods terreinverbod)
4.22 Kom jouw kind ophalen in de kantine of aan de ingang van het kleedkamergebouw. Op de parking kan het
druk en gevaarlijk zijn. Zeker gedurende de donkere wintermaanden. Laat jouw kind niet buiten wachten in de
koude en het donker! De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij voorvallen op de parking.
4.23 Steun onze clubactiviteiten, steek een handje toe indien nodig, vele handen maken het werk lichter en
ontlasten voor een stukje de inrichters/bestuurders.

5. Voorwaarden kunstgrasterrein omtrent gebruik en gedragsregels
KFCVA is trots op haar nieuwe kunstgrasveld. Iedereen zal er zuinig op zijn. Iedere gebruiker van het veld kan
daaraan meewerken door zich aan de door het bestuur vastgelegde gedragsregels strikt te houden.
Het veld mag absoluut niet worden betreden met:
- Rookwaren en/of vuur
- Kauwgom
- Glaswerk
- Vuile schoenen
- Metalen of stalen noppen
- Spikes
- Paraplu’s
Het is verboden:
- Om opzettelijk op de omheining te trappen met de bal.
- Om verplaatsbaar trainingsmateriaal zoals doeltjes over de kunstgrasmat te slepen, de spelers moeten
deze verplaatsen dus optillen!
- Dat toeschouwers, ouders, het speelveld betreden, zij nemen achter de afsluiting plaats, alleen spelers,
scheidsrechters en begeleiding mogen het veld betreden.
- Voor honden of andere dieren
- Op de omheining gaan zitten of hangen
- Zware of puntige objecten op de grasmat te plaatsen
Betreed het veld alleen via de toegang hekkens (doe deze steeds dicht). Sluit het hek van het veld na gebruik.
Iedereen veegt zijn schoenen af bij het betreden van het veld, om zand en andere materialen die het kunstgras
schade kunnen toebrengen te verwijderen. Bij het verlaten van het kunstgras veegt men opnieuw zijn schoenen
af om de kleedkamers zoveel mogelijk te vrijwaren van kruk korrels.
Het verplaatsen van wegneembare doelen, tegengewichten voor wegneembare doelen, hoekvlaggen, tijdelijke
belijning enz. moeten steeds met de grote zorg gebeuren. Het materiaal wordt na gebruik terug aan de zijkant van
het terrein in de voorziene zones geplaatst.
Houd het terrein/verharding rond het veld vrij van afval. Dump het afval in de voorziene afvalcontainers.
Sigaretten peuken horen niet thuis op de grond maar in de voorzien asbakken. Roken rondom het terrein is
VERBODEN. Bij het verlaten van het terrein wordt deze netjes achtergelaten.
In de winter kunnen volgende regels van toepassing zijn:
- Op een besneeuwd veld kan er NIET gespeeld worden
- Bij ijzel het kunstgrasveld NIET gebruiken
- Bij temperaturen beneden de -10 graden Celsius kan het kunstgrasveld NIET gebruikt worden
- Bij dooi na een periode van strenge vorst kan er NIET worden gespeeld
- Bij twijfels zal het bestuur de nodige acties ondernemen
Gebruik het kunstgrasveld met respect zodat iedereen de komende jaren nog veel plezier kan beleven
Opleider, ouders, spelers, bestuur, medewerkers enz. worden verzocht erop toe te zien dat bovenstaande
gedragsregels in strikt acht worden genomen
Bewuste schade toegebracht aan en rond het kunstgrasveld zal verhaald worden op de betrokkene.

