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1.

Jeugdreglement SLW Maaseik

Belangrijk en onvermijdelijk punt binnen het opleidingsplan is het volgen van het jeugdreglement dat is opgesteld
binnen onze club. Bij het niet naleven van het jeugdreglement is het niet mogelijk om een opleidingsplan te
kunnen volgen.

SPELERS, LEDEN & OUDERS: ONZE WAARDEN

1.1

Gelijke waarden

Binnen onze club zijn alle leden gelijk, ongeacht afkomst, leeftijd, geloof, huidskleur, geslacht of nationaliteit.
Je discrimineert niet omdat een ander:
minder goed kan voetballen / niet zo hard kan lopen;
er anders uitziet / een bril draagt / anders praat;
een andere afkomst heeft, …
Voetbal is voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers…
Wij bieden alle spelertjes een opleiding aan op hun niveau.

1.2

Vertegenwoordiging

Als lid van SLW Maaseik vertegenwoordig je de club.
Laat dit duidelijk naar voren komen door positief gedrag, positief taalgebruik en een positieve houding.
Dit geldt zowel voor trainingen, wedstrijden als andere activiteiten. Speel met respect voor jezelf, je
teamgenoten, je trainer, de wedstrijdleiding en je tegenstanders.

1.3

Geweld

Ieder lid dient zich te allen tijde te onthouden van verbaal en/of fysiek geweld. Sportiviteit staat bij ons voorop,
ook langs de lijn, in de cafetaria of op sociale media.

1.4

Teamspeler

Als lid maak je deel uit van een team (spelers en trainers). Om als team succesvol te zijn, ben je afhankelijk van
elkaar. Laat ook dit in je gedrag, taalgebruik en houding duidelijk naar voren komen door samenhorigheid,
verantwoordelijkheid voor jezelf en anderen, hulpvaardigheid, nakomen van afspraken en sportiviteit.

SPELERS, LEDEN & OUDERS: ONZE AFSPRAKEN
De afspraken in dit reglement gelden voor alle leden en hun ouders of andere (privé)-begeleiders. Voor aanvang
van het seizoen heeft iedereen dit reglement ontvangen en door zich in te schrijven er zich ook mee akkoord
verklaard. Bij gebreke van reglementaire inschrijving of betaling van lidgeld of indien men zich expliciet niet
akkoord verklaart met dit reglement is een speler niet gerechtigd om te trainen of wedstrijden te spelen. Het
reglement kan in de loop van het seizoen veranderd worden. Elke wijziging wordt als kennisgeving gepubliceerd
op de website van de club.
SLW Maaseik is een familiale club waarin fair play voorop staat. Om dit in conflictgevallen te kunnen bewaken zijn
sancties soms nodig. In eerste instantie treedt steeds de trainer1 op. Bij escalatie of in zeer ernstige gevallen kan
de jeugdcoördinator/jeugdcommissie een langere schorsing opleggen of de speler terugzetten naar een lagere
ploeg. De zwaarste clubsanctie is uitsluiting en kan enkel door het bestuur worden uitgesproken.
Ook wangedrag van ouders of andere begeleiders kan tot deze sancties leiden. Voor het geval de club door de
instanties van de KBVB wordt veroordeeld tot geldboetes of andere sancties wegens het gedrag van spelers,
ouders of andere supporters dan gaan de ouders door ontvangst van dit reglement en daaropvolgende
1

Wanneer in dit reglement over “trainer” gesproken wordt bedoelen we steeds de door de club aangestelde “jeugdopleider”
in de breedste zin, dus met inbegrip van de afgevaardigde.
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inschrijving bij de club ermee akkoord dat deze boetes door de club zullen verhaald worden op diegenen die zich
schuldig gemaakt hebben aan de schending van de reglementen van de KBVB.

1.5

Clubuitrusting

Als vertegenwoordiger van SLW Maaseik en uit respect voor onze sponsoren dragen we enkel de
clubuitrusting vóór, tijdens en na de wedstrijd. Hieronder verstaan we en dit wil zeggen;
-

Voor en na de wedstrijd dragen we onze presentatiekledij (clubtraining).
Tijdens de opwarming dragen we onze wedstrijdtenue en onze opwarmingstrui.
Tijdens de wedstrijd dragen we onze wedstrijdtenue.
Tijdens evenementen binnen de club dragen we onze presentatiekledij (clubtraining).

Indien een speler voor de wedstrijd niet in de voorgeschreven uitrusting verschijnt zal hij niet mogen
spelen.
De aangekochte uitrusting blijft steeds eigendom van de speler. Draag er zorg voor want de spullen
moeten meerdere seizoenen meegaan. Bij verlies of beschadiging van uitrusting (behoudens normale
slijtage), dient de speler deze aan de kostprijs nieuw aan te schaffen via de club, anders kan hij/zij niet
meer deelnemen aan de trainingen en/of wedstrijden.

1.6

Tijdige aanwezigheid

Iedere speler is tijdig aanwezig op trainingen, wedstrijden en andere activiteiten.
Tijdig afmelden bij de trainer voor een training en wedstrijd is verplicht. Gebeurt dit niet, kan de trainer besluiten
tot een reservebeurt of schorsing.
Afmelden voor een training uiterlijk om 16:00 uur op de eigen trainingsavond. Afmelden voor een wedstrijd zo
spoedig mogelijk en uiterlijk op donderdagavond, uitgezonderd onvoorziene gebeurtenissen zoals ziekte, studie
of uitzonderlijke omstandigheden.
Te laat verschijnen op training of bij wedstrijd zonder vooraf overleg met de trainer kan de trainer doen besluiten
tot een reservebeurt of schorsing. Bij het te laat verschijnen zal de speler in kwestie pas kunnen aansluiten bij de
start van de eerstvolgende oefening.
Bij herhaaldelijk te laat of niet aanwezig zijn zonder tijdige verwittiging kan de jeugdcommissie beslissen tot een
langere schorsing. De aanwezigheden worden door de trainers bijgehouden in Pro Soccer Data en geëvalueerd
door de jeugdcoördinator en het jeugdbestuur.

AFSPRAKEN MET DE TRAINERS WORDEN STIPT EN MET RESPRECT NAGELEEFD

1.7

Trainer leidt en beslist

Tijdens de trainingen, wedstrijden en andere activiteiten wordt er geluisterd naar de opdrachten en aanwijzingen
van de trainer. Het veld wordt alleen met toestemming van de trainer verlaten. Beslissingen van trainers worden
geaccepteerd, zonder in discussie te gaan (in woord of gebaar). Indien er onenigheden zijn dan kunnen deze na
afloop van de training of wedstrijd besproken worden met de trainer. Zo nodig bemiddelt de jeugdcoördinator.
Ouders en spelers hebben geen inspraak of beslissingsrecht in het al dan niet opstellen van spelers voor
wedstrijden of de positie waarop ze opgesteld worden, in de samenstelling van de ploegen of in het doorschuiven
van spelers naar een hogere categorie of tussen ploegen van dezelfde leeftijdscategorie. Deze aangelegenheden
komen uitsluitend toe aan de door de club aangestelde sportief verantwoordelijken, zijnde de trainer binnen de
ploeg en de jeugdcoördinator over de verschillende ploegen heen.
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Ideeën of opbouwende kritiek kunnen steeds gedeponeerd worden in de brievenbus aan de kleedkamers.
Wanneer dit de jeugdwerking ten goede komt zal hier zeker rekening gehouden worden.
Bij iedere ploeg wordt een afgevaardigde aangesteld - bij voorkeur een ouder - om een aantal praktische zaken te
regelen en de trainer te ondersteunen. Indien er geen persoon bereid gevonden wordt om deze functie op zich te
nemen, dan zullen de bijhorende taken en verantwoordelijkheden (cf. functiebeschrijving afgevaardigde SLW)
verdeeld moeten worden onder alle ouders. Ouders dienen dit dan zelf per ploeg af te spreken.

1.8

Sportiviteit

We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander. We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen
minder sportief zijn. Spreek je medespelers gerust aan op onsportief gedrag.
We hebben respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf verliezer bent. Eventuele onsportiviteit
van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
De winnaar is diegene die ook tegen zijn verlies kan!

1.9

Materialen

Spelers assisteren de trainer bij het verzamelen en opbergen van de gebruikte materialen. Als je door de club
gegeven materialen kwijtraakt of (buiten normaal voetbalgebruik) beschadigt, dien je deze aan kostprijs te
vergoeden of opnieuw aan te schaffen waarop ze eigendom van de club worden.
Enkel de trainingsballen die aangekocht werden door de speler via de club mogen worden gebruikt voor de
trainingen en wedstrijden. Hiervoor is iedere speler zelf verantwoordelijk. Bij verlies of schade van de bal dient
deze opnieuw aangekocht te worden via de club. Zelf andere aangekochte ballen mogen niet worden gebruikt op
trainingen en wedstrijden. Indien de speler geen bal heeft op het trainingsmoment is het niet mogelijk deel te
nemen aan de training.

1.10 Douchen
Douchen na de training is gewenst vanaf U6 en verplicht vanaf U10, na de wedstrijd is douchen verplicht
voor iedere leeftijdscategorie. Het gebruiken van een GSM, smartphone of ander digitaal toestel is - om
welke reden dan ook - verboden vanaf het betreden van de kleedkamer tot het verlaten ervan. Het
maken en/of verspreiden van beeldmateriaal in/uit de kleedkamer kan - ook zonder enige verdere
waarschuwing - leiden tot een uitsluiting uit de club door het bestuur.
Ouders hebben geen toegang tot de kleedkamer tenzij hun spelertje deel uitmaakt van een
leeftijdscategorie die nog niet in staat zijn zichzelf te kleden en te wassen, zijnde tot maximum de U9. In
dat geval is er maximaal 1 ouder per speler toegelaten in de kleedkamer en enkel voor het uit- en
aankleden.

1.11 Wedstrijdleiding
De wedstrijd wordt in het geval van U6 tem U12 geleidt door een scheidsrechter aangeduid door de club
of de trainer. We rekenen hierop ook op de goodwill van ouders en spelers in oudere reeksen om zich
aan te bieden om de wedstrijd te leiden. De trainer of afgevaardigde mogen geen wedstrijdleiding op
zich nemen, zij dienen bezig te zijn met de opleiding en begeleiding van de spelers.
Indien er geen scheidsrechter beschikbaar is maken de ouders onderling uit wie de wedstrijd zal leiden,
bij geen scheidsrechter is het niet mogelijk de wedstrijd aan te vatten.
Vanaf U13 is er een scheidsrechter voorzien vanuit de KBVB.
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1.12 Veiligheid accessoires
De spelers zijn verplicht tijdens trainingen en wedstrijden scheenbeschermers te dragen. Het dragen van
sieraden is verboden. Indien scheenbeschermers niet worden gedragen of sieraden niet worden
ontdaan is er geen mogelijkheid tot het volgen van een training en/of het spelen van de wedstrijd.

1.13 Scheidsrechterlijke bestraffing
Kosten die het gevolg zijn van rode kaarten ten aanzien van onsportief verbaal of fysiek gedrag, welke zo
worden beoordeeld door trainer en afgevaardigde, worden door de speler zelf betaald. Het beslissen
over al dan niet in beroep gaan tegen een schorsing door de voetbalbond gebeurt enkel door het
bestuur van de club. Spelers van de U15 of U17 die een rode kaart krijgen zijn verplicht binnen de twee
weken een extra wedstrijd van de U6 tot U12 te leiden. De trainer kan - in functie van de aard van de
overtreding - beslissen een tweede verplichte extra wedstrijd te laten fluiten per kaart.

1.14 Ledenadministratie
SLW Maaseik houdt als vereniging een ledenadministratie bij. De verzamelde en bewaarde gegevens
hebben als uitsluitend doel het behoorlijk functioneren van de club en de voetbaltechnische en
algemeen pedagogische begeleiding van de leden. Ieder lid (of ouder) kan - mits schriftelijk bericht
gericht aan de zetel van de club - op elk moment inzage vragen van de over hem of haar bewaarde
gegevens, er de rechtzetting van eisen en na het verlaten van de club de verwijdering, een en ander
voor zover de goede werking van de club daardoor niet in het gedrang komt. Voor de volledige
beschrijving van de beveiligings- en privacy-maatregelen: zie ons privacyreglement.
SPELERS, LEDEN & OUDERS: ONZE ACCOMMODATIE
Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Ieder lid is
verantwoordelijk voor een fatsoenlijk gebruik van de accommodatie en ter beschikking gestelde
voetbalfaciliteiten.
Een aantal aandachtspunten:
Tijdens wedstrijden / trainingen wordt er alleen gebruik gemaakt van de kleedkamer die is toegewezen.
Binnen de kleedkamers, op de velden en in de kantine is een algemeen rookverbod van kracht.
Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere
kant moet. Voor de ouders: blijf achter de hekken of reclameborden tijdens een training of wedstrijd.
Fietsen en bromfietsen worden in de daarvoor bestemde rekken geplaatst en auto’s worden geparkeerd op het
daarvoor bedoelde parkeerterrein. De toegangen naar de velden worden in het belang van de veiligheid
vrijgehouden.
Ga ook op een fatsoenlijke wijze met de accommodatie van de tegenstander om en houd je aan de regels die ter
plaatse gelden. Blijf van eigendommen van derden af, richt geen vernielingen of beschadigingen aan en zorg dat
kleedlokalen opgeruimd zijn. Zeker op verplaatsing is ieder een sportieve vertegenwoordiger van onze club.

1.15 Bijlage
- Privacy verklaring SLW Maaseik
- Clubdocument GDPR / Addendum aan het inschrijvingsformulier
- Functiebeschrijving afgevaardigde SLW Maaseik
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