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Het ´Huishoudelijk Reglement´ is de leidraad voor iedereen die betrokken is bij KVV 
LUMMEN: spelers, staf en ouders.  
Strikte naleving moet er borg voor staan dat onze fundamentele waarden van respect, fair-play 
en correctheid steeds en overal zijn terug te vinden.  
Het Bestuur van KVV Lummen dankt dan ook elkeen voor het naleven en doen naleven van 
deze richtlijnen. 

1. STIPTHEID 
 

o Elke speler is tijdig aanwezig voor alle wedstrijden en trainingen.  
� Trainingen: minstens 5 minuten en maximaal 15 minuten voor aanvang 

van de trainingen klaar zijn (in trainingskledij en met opgepompte bal). 
� Wedstrijden:  

� 1 uur voor aanvang van de thuiswedstrijden (U10 - U17) 
� 30 minuten voor aanvang van de thuiswedstrijden (U6 - U9) 
� bij uitwedstrijden op het afgesproken tijdstip op de afgesproken 

verzamelplaats. De trainer geeft de nodige instructies. 
o Elke speler verzamelt en blijft in kleedkamer voor wedstrijd/training tot de 

trainer hem komt halen 
o Aanwezigheid op de trainingen is verplicht en wordt stipt opgevolgd. 
o Bij afwezigheid wordt de trainer vooraf verwittigd per telefoon (indien niet 

bereikbaar: via sms).  
o De trainers respecteren de afgesproken trainingsduur.  

 
2. DISCIPLINE 

 
o De spelers groeten de trainer voor elke training/wedstrijd door hem/haar een 

hand te geven. 
o De trainer wordt steeds aangesproken als 'trainer'. 
o Geen enkele speler betreedt het oefenveld zolang er spelers van een ander team 

actief zijn. 
Niemand verlaat de training zonder toestemming van de trainer. 

o Na de training begeleidt de trainer de spelers naar de kleedkamer. Pas nadien 
mogen de spelers naar huis. 

o De trainers bepalen in welke ploeg een speler zal spelen.  
o Na de wedstrijd gaat de spelers van een ploeg samen naar de kantine (tenzij de 

trainer daar door omstandigheden anders over beslist). 
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o Het is een jeugdspeler ten strengste verboden om te roken binnen de 
accommodaties van de club. 
Bij vaststelling van drugsgebruik worden de ouders onmiddellijk 
geïnformeerd. Indien iemand wordt betrapt op drugsdealing, volgt 
onmiddellijke uitsluiting uit de club. 

o De spelers en de ouders engageren zich om eventuele problemen via de 
trainer/afgevaardige bekend te maken. Indien nodig kunnen zij zich ook 
wenden tot de coördinator of de TVJO.Zij respecteren de integriteit van de 
club en diens verantwoordelijken en laten zich niet verleiden om de club in een 
negatief daglicht te stellen. 

o We respecteren de wettelijke voorschriften bij eigen vervoer (wet van 
10/05/2008).  
 

3. FAIR-PLAY 
 
Iedereen binnen de club respecteert te allen tijde de regels van de fair-play.  
 

o We respecteren de beslissingen van de scheidsrechter, ook al lijkt deze het niet 
altijd bij het rechte eind te hebben. 

o Na de wedstrijd geven de spelers en de tegenstrever altijd een hand. 
o Ouders en bestuursleden moedigen onze spelers op een positieve manier aan. 
o Tijdens de wedstrijd reageren de spelers niet op de supporters. 
o Een ploegmaat wordt niet uitgesloten. 
o We tonen respect voor de trainers, de afgevaardigden, bestuursleden, 

scheidsrechters, tegenstrevers en publiek. 
o Racisme hoort niet thuis inze club. We dulden geen grofheden. 

We ondersteunen ten volle het charter tegen racisme.  
 

4. KLEDIJ EN PERSOONLIJK MATERIAAL 
 

o Uitgangskledij  
� Iedere speler biedt zich voor de wedstrijd aan in trainingspak en met de 

sporttas van de club. 
o Wedstrijdkledij  

� Iedere speler ontvangt bij het begin van het seizoen zijn persoonlijke 
uitrusting (truitje, broek en kousen). 

� Iedere speler neemt zijn persoonlijke uitrusting meer naar huis en 
draagt er zorg voor als een goede huisvader. 

� Na de laatste wedstrijd worden het truitje en de broek netjes gewassen 
bezorgd aan de trainer of afgevaardigde van de ploeg. 

� De wedstrijdkousen mag iedere speler houden. 
o Trainingskledij  

� Iedere speler kiest vrij zijn trainingskledij. 
� Het gebruik van scheenbeschermers is altijd verplicht. 
� Hou rekening met het weer! Breng altijd uw regenjasje mee in je 

sporttas. 
� De trainers laten weten vanaf wanneer een lange broek verplicht is. 
� Het dragen van oorbellen, piercings, armbanden, halskettingen en 

horloges is verboden tijdens trainingen en wedstrijden omwille van het 
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gevaar voor kwetsuren. 
Breng geen kostbare sieraden, gsm’s, MP4-spelers,… mee. 

o Voetbalschoenen  
� Iedere speler koopt zelf zijn voetbalschoenen. Onze kledijsponsor biedt 

interessante kortingen. 
� Voor de categorieën U6 tot en met U11 zijn vaste studs verplicht. 
� Ook voor de andere categorieën worden vaste studs aanbevolen. 
� De spelers verschijnen op training en tijdens wedstrijden steeds met 

gepoetste schoenen. 
Goed onderhouden voetbalschoenen gaan trouwens langer mee. 

o Persoonlijke trainingsbal  
� Iedere speler brengt zijn bal mee naar elke training en elke wedstrijd. 
� Zoekgeraakte ballen worden onmiddellijk gezocht. Iedereen helpt mee 

bij het zoeken. 
o Persoonlijke drinkbus  

� Iedere speler brengt zijn drinkbus mee naar iedere training en iedere 
wedstrijd. 

� Het is belangrijk dat iedere speler voldoende drinkt tijdens een training 
of een wedstrijd. 

� Frisdranken horen niet in deze drinkbus. 
o Verloren voorwerpen  

� Verloren voorwerpen worden maximaal 1 maand bewaard. 
� Merk de kledij van uw kinderen! 
� De club is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging 

van persoonlijke materialen. 
 

5. INFRASTRUCTUUR 
 
Spelers en trainers respecteren de infrastructuur, die club ter beschikking stelt. 

o De kleedkamers  
� Een kleedkamer dient om zich om zich om te kleden en om zich te 

wassen.  
� Er wordt niet met ballen gegooid, ook niet gebotst. 
� Voetbalschoenen worden buiten gekuist met de beschikbare borstels 

alvorens de kleedkamer te betreden (ook tijdens de rust van een 
wedstrijd). 
Er worden geen voetbalschoenen gereinigd in de douches. 

� Douchen is verplicht na de wedstrijden. 
� We adviseren iedereen om ook na de trainingen ter plaatse te douchen. 
� Vanaf U13 is douchen na de training zonder meer verplicht! 
� Het dragen van badslippers wordt aanbevolen in de douches. 
� Glazen flessen horen niet thuis in de douches. Te gevaarlijk! 
� Vanaf de categorie U10 reinigen de spelers de kleedkamers na de 

trainingen. Dit gebeurt in een beurtrolsysteem onder de 
verantwoordelijkheid van de trainer. 

� Schade door vandalisme of door respectloos gebruik van de 
kleedkamers of installaties zal steeds verhaald worden op de 
verantwoordelijke. 
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o Trainingsmateriaal  
� Na elke training wordt het oefenveld volledig ontruimd en wordt het 

gebruikte trainingsmateriaal (ook de verplaatsbare doelen) terug op zijn 
plaats gezet. 

o Allerlei  
� Werp geen vuilnis op de parking of op de terreinen. Dit hoort thuis in 

de vuilnosbakken. 
� Op de parkings wordt niet gespeeld, en zeker niet met ballen of stenen! 
� Alle glazen en flesjes blijven in de kantine. 
� Voor of na de training worden er niet met ballen tegen de muren van de 

kantine getrapt. 
 

6. STUDIES EN VOETBAL 

o Studie heeft altijd voorrang op voetbal 
o Indien een speler verstek moet geven door schoolactiviteiten, tonen we daar 

alle begrip voor. We verwachten wel dat de trainer tijdig wordt ingelicht. 
o Tijdens de examens wordt voor de oudere leeftijdscategorieën het 

trainingsritme aangepast. 
 

7. SPEELGELEGENHEID  

o U6 t/m U13: iedereen speelt evenveel (door middel van een beurtrol per 
match) 

o U14 t/m U17: iedereen speelt minstens 50% van de wedstrijd en iedere speler 
moet minstens 1x per helft op het terrein staan 
 

8. EVALUATIES 

x Evaluatie spelers 
 

o Methode 
� Geen puntensysteem! 
� Wel met letters A-B-C-D 

x A = Aanleren (speler kan het nog niet) 
x B = beheersen (speler kan het al een beetje, durft toe te passen 

op training) 
x C = controleren (speler kan het al vrij goed, durft toe te passen 

tijdens wedstrijden) 
x D = domineren (speler past eindterm regelmatig succesvol toe 

tijdens TR en W, doelstelling bereikt) 
o U6-U7          geen formele evaluatie (TR mag wel progressie bijhouden) 
o U8-U9          enkel interne evaluatie (min. 2 - ter info voor TVJO-CO-TR) 
o U10-U17       interne + externe evaluatie 

o (min. 2 – ter info voor TVJO-CO-TR-SP-OU) 
o 2x per seizoen een functionerings- en evaluatiegesprek met spelers en 

eventueel) ouders 
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9. VERZORGING 
 

o Meld elke kwetsuur, hoe klein ook, aan je trainer. De trainer zal aangeven wat 
er verder dient te gebeuren eventueel in overleg met de coördinator en de 
medische staf. 

o Laat een kwetsuur volledig genezen alvorens opnieuw te beginnen trainen. 
o Let op je voeding en neem voldoende rust. 
o Draag geen horloges of andere voorwerpen, die een gevaar vormen voor jezelf 

of anderen. Verwijder piercings of oorbellen tijdens trainingen of wedstrijden. 
 

10. OUDERS 
 
Ouders, familieleden en vrienden van jeugdspelers zijn van harte welkom langs het 
veld enin onze kantines. Toeschouwers zorgen voor de nodige sfeer en zijn een 
aanmoediging voor onze jeugdspelers. 
Wij verwachten dat alle ouders het charter voor de ouders respecteren en naleven. 
 
Aandachtspunten: 

o Supporteren: spelers steunen en aanmoedigen, voetbal is een ploegsport. steun 
de volledige ploeg en niet louter uw eigen kind. 

o To support = ondersteunen : de trainer zal spelers sturen. 
o Wees sportief t.o.v. scheidsrechter en tegenstrever. 
o Ouders hebben een voorbeeldfunctie 
o De coördinatoren en de trainers staan op en voor suggesties voor problemen op 

sportief vlak. 
o Het jeugdbestuur staat open voor problemen op organisatorisch vlak. 

 
11. LIDGELD 

o Voetbaltuin: 100 euro 
o U6-U7: 180 euro 
o U8-seniors: 200 euro 

Vanaf het tweede kind in één gezin wordt een korting van 20 euro voorzien. 

12. SANCTIES 
 

o Sancties worden bepaald door de trainer in samenspraak met de coördinator 
en/of TVJO. 

o Ongecontroleerd geweld of agressie wordt bestraft met onmiddellijke 
verwijdering van het terrein en eventueel een schorsing door de club nadien. 

o Gele of rode kaarten voor herhaaldelijk protest of ongeoorloofd brutaal spel 
worden gesanctionneerd met uitsluiting voor wedstrijden en/of trainingen. 

o Bijkomend kan een taakstraf opgelegd worden. 
 

13. AANPAK PROBLEMEN 
 

o Spelers en/of ouders die NIET akkoord gaan met de manier van werken of 
zien dat er niet volgens de vooropgestelde visie wordt gewerkt, hebben het 
recht om daarop te reageren, maar op een gepaste wijze en via de geijkte weg: 
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wie geen respect toont, hoort niet thuis in de jeugdsamenwerking: beleefdheid 
boven alles.  

� Neem zo vlug mogelijk contact met de verantwoordelijke persoon. 
Sportief: de trainer en nadien de coördinator en/of TVJO. 
Organisatorisch of administratief: een lid van het jeugdbestuur 

� Komt men niet tot een oplossing, dan wordt dit voorgelegd aan de 
jeugdwerking. 

o Bij het niet nakomen van afspraken door spelers:  
� spelers krijgen een waarschuwing die kan leiden naar een sanctie 

(missen van wedstrijden en trainingen) in overleg tussen trainer en 
coördinator en/of TVJO. 

o Bij het niet nakomen van afspraken door andere personen binnen de 
jeugdwerking: 

� alle andere problemen vallen onder de verantwoordelijkheid van de 
jeugdwerking en zullen door dit orgaan gehoord worden. Eventuele 
sancties worden in overleg genomen. 
Extreme gevallen worden uit de club verwijderd. 

 
 

De ouders van……………………………………………………………….(naam speler) 
bevestigen ontvangst van deze afspraken en verklaren zich akkoord met bovenstaande. 

 

Handtekening beide ouders en speler 

Speler                                              Ouder                                                            Ouder 

 

 

Naam                                            Naam                                                              Naam 

 

 


