CLUBREGLEMENT JEUGDWERKING
KVVV ‘sHERENELDEREN
Art 1. Aansluiten bij KVVV ‘sHerenelderen.


Alle spelers kunnen zich aansluiten bij onze club. Zij zullen ingedeeld worden in hun
leeftijdscategorie, en aan de hand van hun niveau na een evaluatie, en vrije plaatsen een
instap ploeg toegewezen krijgen. Elkeen die aansluit bij KVVV, wordt grondig geïnformeerd
over de reglementen, verplichtingen en rechten. Het clubreglement staat ter inzage steeds
ter beschikking op onze website, en leden worden dan ook verondersteld hiervan op de
hoogte te zijn, en zich hiernaar te schikken.

Art 2. Elk jaar worden de spelers tweemaal geëvalueerd:




Een eerste evaluatie rond december, waarbij aan de spelers wordt meegedeeld aan welke
punten ze tijdens de rest van het seizoen zeker nog moeten verder werken, en indien de
trainers dit nodig achten wordt de speler geadviseerd om op tijdelijk een stapje terug te
zetten zodat men intensiever aan zijn opleiding kan werken zodat er mogelijk weer doorgroei
mogelijkheden kunnen komen bij een volgende evaluatie.
Een tweede evaluatie zal plaatsvinden rond april, waarbij we ook zullen aangeven op welk
niveau de speler volgend seizoen ingedeeld wordt. Aan de hand van de evaluaties op het
einde van het seizoen, en rekening houdende met de vooruitgang die een speler tijdens dat
seizoen boekte, wordt gekeken of er doorgroeimogelijkheid is en wordt hij ingedeeld bij de
ploeg die het best past bij zijn niveau.

Art 3. Lidgeld






Bij het aanbieden van voetbal zijn er natuurlijk een aantal kosten verbonden. Dat een goede
jeugdwerking (veel) geld kost moeten we u niet vertellen. Uw bijdrage in deze kosten
(=lidgeld) draagt ertoe bij dat we een gedeelte van het budget reeds op voorhand kunnen
bepalen. Dit is echter onvoldoende en voor de rest hangen we voor het overgrote deel af van
sponsoring en de opbrengsten uit onze evenementen.
Betaling van het lidgeld geeft recht op :
- Een uitgebreid kledijpakket. Indien je hiervan iets verliest moet je het zelf weer aanschaffen
en betalen. Teken elk stuk hiervan met de naam van het spelend lid
- Een verzekering bij ongevallen.
- Deel te nemen aan de trainingen, wedstrijden en de door ons ingerichte evenementen
De betaling van het lidgeld dient voor de aanvang van het nieuwe seizoen te gebeuren. Bij
niet-tijdige betaling voor 15/07 zal de speler niet mogen deelnemen aan wedstrijden ! Na 2
bijkomende aanmaningen zal de speler tevens het recht verliezen om aan de trainingen deel
te nemen





Spelers die om een niet legitieme reden op trainingen en/of wedstrijden langdurig afwezig
zijn, worden voor het lopende seizoen uitgesloten, en kunnen dus niet meer deel uitmaken
van KVVV ‘sHerenelderen. (kwetsuren, ziekte, vakantie, examens, enz.. zijn uiteraard
legitieme redenen)
Zowel bij ontslag vanwege KVVV ‘sHerenelderen, alsook bij voortijdig vertrek op eigen
initiatief, om welke reden ook, heeft u geen aanspraak op terugbetaling, van de reeds
geheel of gedeeltelijk geïnde lidgelden voor het lopende seizoen.

Art 4. Maaltijden na de wedstrijden




Onze spelertjes krijgen na iedere thuiswedstrijd een warme maaltijd aan geboden in de vorm
van frietjes met vlees, deze worden door de club bekostigd, maar moeten uiteraard
gebakken worden. Hiervoor rekenen we een beetje op Uw bereidwillige medewerking. De
frietjes worden klaargemaakt door een vast keukenteam, maar helpende handen bij het
klaarzetten van de tafels, en het opdienen van de maaltijd zijn uiteraard steeds welkom.
Sinds twee jaar zijn we van start gegaan om ook de ouders, supporters en de spelertjes van
de bezoekende ploegen en hun supporters de mogelijkheid te geven om frietjes aan te kopen
tegen democratische prijzen. Daar dit een groot succes is gebleken en we gaan hier mee
door, dit brengt de jeugdwerking een flinke duit op, en dat kan alleen maar onze spelertjes
ten goede komen.
Bij uitwedstrijden wordt er een broodmaaltijd voorzien na de wedstrijd, het brood hiervoor
wordt verkregen via sponsoring van een bakkerij, maar er wordt wel gevraagd dat de ouders
onderling/in samenspraak met de afgevaardigde een beurtrol afspreken om voor beleg te
zorgen.

Art 5. Wedstrijden
Niet geselecteerd worden voor de wedstrijd of reserve zijn kan verschillende oorzaken hebben:








niet je best doen of veelvuldige afwezigheden op training.
niet aan de eisen van de trainer voldoen.
opdrachten niet of onvoldoende uitvoeren.
niet in orde zijn in verband met afspraken (vb: identiteitskaart niet bij, trainer niet
persoonlijk verwittigd bij afwezigheid, ...).
ter bescherming van de speler (overbelasting , terugkeer uit blessure…).
als straf voor de speler wegens wangedrag..
als gevolg van een beurtrol.

Zowel speler als ouder mag steeds uitleg vragen over het hoe en waarom van een beslissing van de
trainer, maar doe dat zonder vooroordelen en op een tijdstip dat het ook de trainer past. Maak bvb.
een eerst een afspraak zodat de trainer je uitgebreid te woord kan staan en zijn beslissing duidelijk
kan toelichten.

Art 6. Testen bij andere clubs
Wij stellen vast dat er steeds vaker spelers van onze club worden uitgenodigd om bij andere clubs te
gaan testen tijdens een training of wedstrijd. Op zich is dit uiteraard positief en een signaal dat we
onze jongeren op een behoorlijke manier opleiden.

Om dit in goed banen te leiden en misverstanden te vermijden, heeft de jeugdcel hiervoor na
samenspraak met het clubbestuur, volgende afspraken ingevoerd:
- een speler krijgt pas vanaf 1 februari toestemming om te gaan testen bij andere clubs (uitzondering
mogelijk na samenspraak)
- een speler mag maximaal 3x bij dezelfde club gaan testen
- er kan alleen deelgenomen worden aan talentendagen, trainingen, wedstrijden, trainingssessies en
dergelijke bij andere clubs of andere verenigingen als de betrokken speler geen training of wedstrijd
heeft bij KVVV ‘sHerenelderen.
- voor elke test bij een andere club wordt schriftelijk toelating gevraagd aan de jeugdcoördinator.
De jeugdcoördinator ondertekent deze toelating indien toestemming gegeven wordt
Als een speler zich niet houdt aan bovenstaande afspraken:
- is hij/zij niet verzekerd tijdens de training/wedstrijd bij de andere club.
- zal de jeugdcel zich uitspreken over eventuele maatregelen. Mogelijk wordt de speler gedurende
een aantal wedstrijden niet meer geselecteerd.
Houdt er aub rekening mee dat de kinderen ook af en toe hun rust kunnen gebruiken.
Open kaart spelen is de eerlijkste manier om met elkaar om te gaan. Duidelijke communicatie doet
de rest.
Deze afspraken betekenen zeker niet dat we onze spelers niet de kans willen geven om te gaan
testen bij andere clubs of om zich toekomstgericht te verbeteren op een hoger niveau. Voor 1
februari vinden we dit echter te vroeg. De ervaring leert dat vroeger testen te vaak leidt tot
misverstanden.
We hopen op je begrip en dat deze afspraken wederzijds gerespecteerd worden.

Art 7. Supporteren
Ook wij vinden het normaal dat je jouw zoon komt aanmoedigen, maar probeer vooral de ploeg als
geheel aan te moedigen. Ook wij winnen (heel) graag, maar ons belangrijkste doel is spelers
opleiden, begeleiden en vormen. Pas dan moeten er resultaten zijn.























Wees voldoende objectief. Zet zeker je zoon/dochter niet op een onaantastbaar voetstuk. Je
bent dan vaak zelf de oorzaak dat hij/zij er af zal donderen
Geef zelf geen richtlijnen of opmerkingen over hoe je zoon/dochter of anderen moeten
spelen. Als ouder weet je niet welke tactische richtlijnen hij/zij van de trainer heeft
meegekregen. Je zorgt dan zelf voor een conflictsituatie met de trainer, waar je kind mogelijk
de dupe van kan worden.
Supporter voor alle spelers. Voor (jeugdige) sporters is het fantastisch om aangemoedigd te
worden. Het zou spijtig zijn als enkel de kinderen aangemoedigd worden waarvan de ouders
aanwezig zijn en luidkeels durven aan te moedigen!
Laat niet merken als u zich ergert aan het spel van uw kind of andere ploeggenoten. Als
kinderen merken dat een ouder ontevreden is, dan zal dat hun spel eerder negatief dan
positief beïnvloeden
Heb respect voor de beslissingen van de scheidsrechter. Realiseer u dat de scheidsrechter
ook maar een mens is en de situaties beoordeelt zoals hij ze ziet. Als club verwachten wij
van onze spelers respect voor de scheidsrechter, dus geef als ouder zeker het goede
voorbeeld aan uw kind.
Ga niet tussen de trainer, afgevaardigde en wisselspelertjes staan, maar blijf gedurende de
wedstrijd in het gebied dat bedoeld is voor de toeschouwers supporters
Geef de trainers/coaches/afgevaardigden tijdens de wedstrijden geen adviezen met
betrekking tot hun taak, ook al zijn ze goed bedoeld. Je kan dit achteraf met de betrokkene
bespreken (op afspraak)
Zijn er dingen die volgens u niet kunnen, praat hierover dan na de wedstrijd met de
betrokkenen. Als u bijvoorbeeld uw kind ziet vals spelen, dan hoort u te laten merken dat dit
niet kan. Hebt u vraagtekens of opmerkingen over het coachen, maak dan met de trainer een
afspraak om hierover te praten. Tijdens de wedstrijd is dit niet op zijn plaats en na de
wedstrijd is de trainer vaak met andere zaken bezig, zoals bijvoorbeeld een nabespreking
met het team.
Wees , in de mate van het mogelijke, aanwezig op onze evenementen. Deze evenementen
creëren de mogelijkheid om ook buiten het voetbal de spelers met elkaar te laten omgaan en
zijn belangrijk om de teamspirit te verhogen.
Help, in de mate van het mogelijke, ook eens mee bij de organisatie van een evenement en
geef je als vrijwilliger op. De organisatie van deze evenementen is niet evident maar is
noodzakelijk om een goede jeugdwerking te waarborgen. Dikwijls dient er echter steeds op
dezelfde kleine groep mensen beroep gedaan te worden. Vele handen maken licht werk!
Bedank eens de trainer/afgevaardigden/bestuursleden en andere vrijwilligers die het
mogelijk maken dat onze kinderen goed omkaderd in ‘sHerenelderen bij KVVV kunnen
spelen.
Als club willen we, mede dankzij u, een positief imago uitstralen! Indien dit in het gedrang
dreigt te komen zullen we, na een gesprek, niet aarzelen om de gepaste maatregelen toe te
passen.

Het jeugdbestuur, trainers, afgevaardigden, en officials willen jullie reeds op voorhand bedanken,
en rekenen op een vruchtbare samenwerking, zodat we in het belang van uw zoon/dochter een
fijne club mogen en kunnen zijn.

