Huisreglement: Afspraken met de Ouders
Om meer dan 200 spelers op 3 locaties te laten trainen en spelen zijn een goede organisatie
en degelijke afspraken nodig. Door de betaling van het lidgeld aan één van beide
samenwerkende clubs (SC Out-Hoegaarden of RC Meldert) en op voorwaarde dat de speler
volgens de reglementen van de KBVB als jeugdspeler kan worden beschouwd, is men lid van
Jong Hoegaarden. Door dit lidmaatschap zijn zowel de spelers, maar ook hun ouders
onderworpen aan het huishoudelijk reglement van Jong Hoegaarden.
Vanzelfsprekend zijn ouders, familie, vrienden van harte welkom bij Jong Hoegaarden. Veel
toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle omkadering bij het jeugdvoetbal. Gezond
enthousiasme langs de lijn juichen wij van harte toe. Supporteren is echter een kunst. Een
kunst waar wij soms eens probleem mee hebben. Meestal gaan we uit de bol voor goede
prestaties. In moeilijke momenten echter durven we onze spelers in de steek te laten en
overstelpen we ze met kritiek. Het is net op dat moment dat de speler en/of ploeg onze
steun het hardst nodig hebben.
Wij verwachten van de ouders een positieve houding t.o.v. beide clubs. Uit nooit kritiek
langs de lijn, dit lost niets op. Indien er zich problemen zouden voordoen, signaleer deze
dan. De communicatie naar en van de clubs is zeer belangrijk binnen onze dagelijkse
werking:
Communicatie van de clubs naar spelers ( en/of ouders )
De grootste bron van informatie is de site van Jong Hoegaarden (www.jonghoegaarden.be).
Deze wordt op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Het is mogelijk dat er gebruik wordt
gemaakt van mail om de nodige informatie te verspreiden. Tot en met de U13 verloopt alle
communicatie via de ouders. Vanaf Knapen (U15) verloopt alle communicatie verloopt
rechtstreeks naar de speler.
Communicatie van spelers ( en/of ouders ) naar de clubs
Tot en met de U13 dienen ouders de hiërarchische weg (ploegtrainer /coördinator /bestuur)
te respecteren en maken steeds een afspraak om met de betreffende persoon een overleg
te hebben. Dit kan dus nooit voor of na een wedstrijd, maar kan het best voor of na een
training.
Vanaf Knapen dienen spelers de hiërarchische weg ( ploegtrainer / coördinator / bestuur ) te
respecteren en maken steeds een afspraak om met de betreffende persoon een overleg te
hebben. Dit kan dus nooit voor of na een wedstrijd, maar kan het Hierbij is de aanwezigheid
van een ouder toegelaten, maar de gesprekspartner blijft uiteraard de speler zelf. Best voor
of na een training.
Elke speler en zijn ouders verbinden er zich toe eventuele problemen via de juiste procedure
bekend te maken. Zij respecteren de integriteit van de clubs en laten zich niet verleiden om
de club op een negatieve manier in het daglicht te stellen.
In principe is het voor de ontwikkeling van de spelers beter dat ze voor zichzelf leren
opkomen. Met scholieren en junioren worden daarom de gesprekken rechtstreeks met de

speler besproken zonder tussenkomst van derden. Enkel in geval het echt nodig is, zullen er
derden worden toe gelaten. Van de spelers wordt wel verwacht dat ze de informatie
waarheidsgetrouw en zo correct mogelijk thuis overbrengen.
Indien er dan nog vragen zijn, kunnen de ouders nog altijd contact opnemen met de
jeugdcoördinator
Enkele praktische afspraken


Fair-play staat hoog in ons vaandel. Alle supporters (ouders, familie…) betonen dan ook
het nodige respect voor scheidsrechters, tegenstrevers, accommodaties en materialen
van de clubs en bezittingen van derden. Alle supporters (ouders, familie…) dienen zich
dan ook behoorlijk te gedragen. Ongecontroleerd geweld of agressie (ook verbaal)
wordt bestraft met onmiddellijke verwijdering van het terrein. De club kan eventueel
nadien een schorsing opleggen aan de betrokken speler(s). Neem dus te allen tijde een
sportieve en opbouwende houding aan t.o.v. scheidsrechter, medespeler(s),
tegenstrever(s) en derden. Ook na afloop van een verloren wedstrijd. Ouders, familie, …
hebben een voorbeeldfunctie voor onze spelers.



De spelers zijn verplicht te douchen na de wedstrijd, maar ook na de training raden we
dit ten stelligste aan. Vanaf U8 is men ook verplicht te douchen na de trainingen. Om
hygiënische redenen zijn spelers verplicht slippers te dragen tijdens het douchen.



Ouders (uitgezonderd bij het omkleden van U7) zijn niet toegelaten in de kleedkamers.



Bij afwezigheid op training of wedstrijd wordt de trainer tijdig verwittigd. Vanaf U13
gebeurt dit steeds door de speler zelf.



Indien wordt vastgesteld dat de ouders, familie, … de speler richtlijnen geeft, kan dit de
vervanging van de desbetreffende speler tot gevolg hebben. Deze vervanging is een
tijdelijke maatregel maar kan bij herhaling definitief zijn voor de wedstrijd.

Enkele tips voor de ouders


Zorg ervoor dat de speler voldoende rust en voeding krijgt.



Steun de speler bij tegenslagen (mindere prestaties) en relativeer goede prestaties.
De ontwikkeling van een jeugdspeler is grillig. Soms staan ze stil en plotseling is er
vooruitgang.



Steun de speler door zoveel mogelijk wedstrijden bij te wonen. Laat daarbij het
coachen over aan de trainer. Anders zorgt dit voor verwarring bij de speler.



De verplaatsing bij uitwedstrijden gebeuren steeds met personenwagens. Jong
Hoegaarden rekent erop dat de ouders bereid zijn om ten gepaste tijde in te staan
voor het vervoer.



De trainersstaf en de ploegafgevaardigden stellen het ten zeerste op prijs als jullie
een handje toesteken bij het verwijderen van de doelen en het verzamelen van het
gebruikte materiaal na een thuiswedstrijd.



Indien u uw zoon/dochter niet kunt vergezellen op een wedstrijd/tornooi, gelieve
dan voor aangepaste kledij te zorgen en eventueel wat geld (versnapering/drankje)
mee te geven.

Ongevallenprocedure /Wat te doen bij een sportongeval?
Bij een voetbalongeval ontvangt de speler van zijn trainer of afgevaardigde een formulier
met twee zijden. De ene zijde “Aangifte van ongeval” dient U niet in te vullen. Dit wordt
ingevuld door iemand van de club. De andere zijde “medisch attest” laat U invullen door de
behandelende geneesheer. Gevraagd wordt een kort relaas (tijdstip, plaats, hoe gebeurd….)
van het sportongeval toe te voegen aan de aangifte. Tevens bij te voegen is een vignet van
het ziekenfonds. Dit formulier dient U binnen de 72 uur terug te bezorgen aan de club!!!
Wat de kosten van het ongeval betreft, dient U als volgt te handelen :
1. U betaalt zelf alle kosten bij de geneesheer, kinesist, ziekenhuis….
2. U gaat met alle onkostenbriefjes naar uw mutualiteit
3. Hier ontvangt U reeds een bepaald bedrag en een formulier voor het verschil. Dit
formulier bezorgt U aan de club waar uw kind is aangesloten.
4. Na enkele weken ontvangt U via de club een bedrag (verminderd met een forfaitair
bedrag als administratieve onkost) dat de KBVB betaalt als tussenkomst van de onkosten van
het ongeval.
5. De club betaalt aan U enkel het bedrag dat zijn ontvangt van de KBVB.
Bij bevestiging van aangifte van ongeval ontvangt U tevens een attest dat gebruikt wordt om
de genezing te bevestigen. Dit dient ingevuld te worden door de geneesheer VOOR er terug
aan de trainingen en wedstrijden wordt deelgenomen.
Gebruik van foto’s
In de loop van het seizoen worden er foto’s gemaakt van de spelers. Die worden gebruikt om
de website te illustreren en / of om te worden opgehangen in onze kantines. Door het
huishoudreglement te ondertekenen, geeft u Jong Hoegaarden stilzwijgend de toestemming
om niet-geposeerde, spontane foto's en sfeerbeelden te maken en te publiceren.
Voor gerichte foto's hebben we volgens de privacywet uw expliciete toestemming nodig. Het
gaat om geposeerde, individuele foto's en geposeerde ploegfoto's. Daarvoor zal schriftelijk
de toestemming worden gevraagd aan de ouders. Als u zich in de loop van het seizoen
bedenkt en u vraagt om bepaalde beelden toch te verwijderen, dan geven we daar
onmiddellijk gevolg aan. Volgens art. 10 en 12 van de privacywet heeft u immers recht op
toegang, verbetering en verzet wanneer het gaat om uw persoonsgegevens. Dat geldt
overigens ook voor niet-gerichte beelden.

Graag roepen wij alle ouders en familieleden op om onze doelstellingen mee te helpen
verwezenlijken. “Een zo goed mogelijke opvoeding en opleiding verschaffen, in een
aangename sfeer en omkadering, op eigen niveau van de spelers.”

