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CLUB 
REGLEMENT



ALGEMENE GEDRAGSREGELS LEDEN
Onder leden wordt verstaan: spelers, trainers, afgevaardigden, medewerkers, leden Raad Van Be-
stuur en leden Algemene Vergadering.  

RESPECT: 
Alle leden van VC Leest moeten zich voorbeeldig en respectvol te gedragen t.o.v. (mede)spelers, 
medewerkers, trainers, afgevaardigden, scheidsrechters, publiek, bestuursleden, enz

RACISME: 
Discriminatie, racisme, ongepast taalgebruik en grensoverschrijdend gedrag worden bij VC Leest 
niet getolereerd.

GEDRAG: 
Pestgedrag wordt absoluut niet aanvaard binnen onze club en zal op gepaste wijze gesanctio-
neerd worden. Herhaaldelijk pestgedrag kan leiden tot uitsluiting uit de club.
Slachtoffers of getuigen van pesterijen en discriminatie kunnen dit melden aan de begeleiders van 
de ploeg, aan bestuursleden of vertrouwenspersoon Matthias De Prins.

ZORG:
Draag mee zorg voor onze accommodatie en gooi afval in de vuilnisbak. Glazen of flesjes, die uit 
de kantine mee naar buiten worden genomen, worden na gebruik terug naar de kantine gebracht. 
De infrastructuur van de club dient dus met het nodige respect gebruikt te worden. Dit is een blijk 
van waardering voor het vele en vrijwillige werk van onze klusjesmannen en terreinverzorgers.

VERVOER:
Fietsen en bromfietsen worden geplaatst op de daartoe voorziene plaatsen. Bestuurders van 
gemotoriseerde voertuigen verzoeken we om de snelheid te matigen in de nabijheid van ons com-
plex.

ROKEN:
Het is absoluut verboden om te roken in de kleedkamers en de kantine.

DRUGS: 
Gebruik van drugs en andere stimulerende middelen worden op de club niet getolereerd.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN ONZE TRAINERS EN AFGEVAARDIGDEN?
De trainer en de afgevaardigde spreken onderling af wie welke taken op zich neemt. Een goede 
communicatie en duidelijke afspraken tussen trainer en afgevaardigde zijn essentieel voor een 
goede werking.
Het takenpakket van de afgevaardigde zorgt er voor dat onze trainers voldoende ontlast worden 
en dat ze zich op die manier voldoende kunnen focussen op hun sportieve taken.

TAKEN VAN DE TRAINER 
SPORTIEF: 
De trainer heeft de sportieve leiding en bereidt elke training/wedstrijd deskundig voor. In samen-
spraak met de coördinator is hij verantwoordelijk voor de organisatie van en de communicatie 
over trainingen en wedstrijden.

LEERPLAN: 
De trainer zal in samenspraak met de TVJO en coördinator het sportief te volgen traject uitstippe-
len en implementeren.



ONTWIKKELING: 
Naast de sportieve ontwikkeling van de speler zal de trainer ook aandacht schenken aan de per-
soonlijke ontwikkeling van de speler in functie van teamgeest, respect, discipline, doorzettingsver-
mogen...

ORDE en NETHEID:
Op trainingsdagen waakt de trainer over de orde en netheid in de kleedkamer. Een beurtrol onder 
de spelers kan opgemaakt worden. 

MATERIAAL: 
De trainer is ook verantwoordelijk voor het trainingsmateriaal. Na de training moet al het materiaal 
(incl. doelen) van het trainingsveld verwijderd te worden. Het is de bedoeling dat alles netjes in de 
voorziene ruimte opgeborgen wordt. De trainer kan hiervoor de hulp inroepen van 1 of meerdere 
spelers, al dan niet met een beurtrol.

RESPECT: 
De trainer toont begrip voor scheidsrechterlijke beslissingen en reacties van supporters. Hij blijft 
beleeft en respectvol volgens de normen en waarden van de club. De trainer heeft hier een duide-
lijke voorbeeldfunctie.

TAKEN AFGEVAARDIGDE
ONTWIKKELING: 
Ook de afgevaardigde zal mee instaan voor de persoonlijke ontwikkeling van de speler in functie 
van teamgeest, respect, discipline, doorzettingsvermogen...

KLEDIJ: 
De afgevaardigde zorgt bij aanvang van het seizoen voor verdeling van truitjes, broekjes, kousen, 
drinkbus...

ORDE en NETHEID: 
Bij thuiswedstrijden is de afgevaardigde verantwoordelijk voor de orde en netheid in de kleedka-
mer. 1 of meerdere spelers kunnen deze taak ondersteunen.

ORGANISATIE: 
De afgevaardigde zorgt voor het klaarzetten en opruimen van het wedstrijdveld (doelen plaatsen, 
afbakenen van het wedstrijdveld). Hij/zij kan hiervoor de hulp inroepen van 1 of meerdere spelers 
of enkele ouders.

ADMINISTRATIE:
Het wedstrijdblad moet tijdig en correct ingevuld te worden. 

TEGENSTANDER en SCHEIDSRECHTER: 
De afgevaardigde is verantwoordelijk voor ontvangst van de bezoekende ploeg en de scheids-
rechter tenzij anders afgesproken.

DRANKJE: 
Na elke thuiswedstrijd zorgt de afgevaardigde voor een gratis drankje voor zijn/haar ploeg.

ACTIVITEITEN:
De afgevaardigde promoot maximaal de evenementen van de club bij spelers en ouders.



RESPECT: 
De afgevaardigde toont begrip voor scheidsrechterlijke beslissingen en reacties van supporters. 
Hij/zij blijft beleefd en respectvol volgens de normen en waarden van de club. De trainer heeft hier 
een duidelijke voorbeeldfunctie.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN ONZE OUDERS?
VOORBEELD: 
Uiteraard mag/moet er langs de lijn gesupporterd worden. Maar geef aan onze spelers hierbij het 
voorbeeld. Het gebruik van schunnige, obscene, beledigende en racistischetaal is absoluut uit den 
boze. Geef positieve aanmoedigingen aan onze spelers en beide ploegen. 

COACHING en OVERLEG: 
Onze trainers zijn verantwoordelijk voor de coaching en de sportieve beslissingen. Laat je waar-
dering blijken door je niet te moeien met de opstelling, speelwijze en VOORAL de coaching. Onze 
spelers hebben nood aan duidelijkheid en verschillende instructies zorgen alleen maar voor twijfel 
en verwarring.

OPVOEDING en EERBIED: 
Dit is de belangrijkste en moeilijkste taak van de ouder. Waak er mee over dat de naleving en invul-
ling van de gemaakte afspraken tussen club, trainer en spelers gerespecteerd worden.                                                                                            
Dwing je zoon of dochter nooit uw ambities waar te maken. Laat het gewoon kind zijn: het moet 
nog veel leren. Help ze vertrouwen te krijgen, benadruk plezier en vermijd prestatiedruk. Geef 
steun bij tegenslag en relativeer goede prestaties.

RESPECT: 
Ook van onze ouders verwachten wij dat ze het nodige respect en begrip tonen voor iedereen op 
en om het veld: spelers, trainers, afgevaardigden, medewerkers, scheidsrechters en supporters.

PRIORITEIT: 
Studies zijn voor VC Leest belangrijk en hebben voorrang op voetbal. Meldt daarom afwezigheden 
en problemen om bepaalde situaties beter te kunnen inschatten.

GROEPSGEEST:
Voetbal is een teamsport. Voetbal is meer dan winnen en verliezen. Voetbalis ook teamspirit, 
samenwerking en vriendschap. STRAF daarom je kind niet door het niet laten bijwonen van trai-
ningen en wedstrijden.

DEELNEMEN: 
Help een trainer of afgevaardigde waar mogelijk. Steek een handje toe bij extra sportieve activitei-
ten zoals toogdienst, eetdagen, ...

ZORG: 
Draag mee zorg voor onze accommodatie en gooi afval in de vuilbak. Glazen of flesjes, die uit de 
kantine mee naar buiten worden genomen, worden na gebruik terug naar de kantine gebracht. 

VERVOER: 
Fietsen en bromfietsen worden geplaatst op de daarvoor voorziene plaatsen. Bestuurders van 
gemotoriseerde voertuigen verzoeken we om de snelheid te matigen in de nabijheid van ons com-
plex.



WAT VERWACHTEN WIJ VAN ONZE SPELERS?
LIDGELD: 
Het lidgeld moet betaald worden volgens de gemaakte afspraken op de infomomenten. Zolang 
het lidgeld niet is betaald, is men niet verzekerd en zal men niet kunnen deelnemen aan vriend-
schappelijke- en competitiewedstrijden. 

TRAININGEN: 
Onze spelers zijn minimum 15 min. voor aanvang van de training (tenzij anders afgesproken met 
de trainer) aanwezig. Elke speler heeft, volgens de gemaakte afspraken, het juiste trainingsmate-
riaal (voetbalschoenen, loopschoenen, drinkbus, regenkledij, ...) aan en/of bij. Wanneer men niet 
tijdig aanwezig kan zijn wordt steeds de trainer (volgens gemaakte afspraken verwittigd). Vanaf 
middenbouw is de keepertraining verplicht.

WEDSTRIJDEN: 
Bij wedstrijden, zowel thuis als op verplaatsing, bepaalt de trainer het tijdstip van samenkomst. 
Tijdsafspraken worden gerespecteerd. Wie niet tijdig aanwezig kan zijn verwittigt de trainer en/
of de afgevaardigde volgens de gemaakte afspraken. Indien vereist, wordt het kids-ID of de identi-
teitskaart aan de afgevaardigde overhandig. Net zoals bij de trainingen heeft elke spelers de juiste 
wedstijdmaterialen (schoeisel, drinkbus, regenkledij, ...) bij. Alle spelers dragen, volgens afspraak, 
de clubkledij. Na elke thuiswedstrijd zitten onze spelers in groep aan tafel in de kantine en kunnen 
ze samen iets eten/drinken.

RESPECT: 
Beleefdheid en respect zijn voor VC Leest erg belangrijk. Onze spelers tonen in de eerste plaats 
respect voor onze club, onze medewerkers, medespelers, trainers, afgevaardigden, ouders en 
supporters. Tijdens wedstrijden, ook onder moeilijke omstandigheden, blijven onze spelers be-
leefd en tonen ze het nodige respect voor de scheids, de tegenstander en de supporters van de 
tegenpartij. 

MATERIAAL: 
Onze club investeert op regelmatige basis in trainingsmateriaal zoals ballen, doeltjes, hesjes, ...  
Onze spelers dragen zorg voor het clubmateriaal, ruimen alles netjes op en zorgen er voor dat de 
volgende training op de juiste manier kan aangevat worden.

KLEEDKAMER en KANTINE: 
Het zand aan de voetbalschoenen wordt buiten verwijderd, vooraleer men in de kleedkamers 
gaat. Hiervoor zijn borstels voorzien. Schoenen worden niet afgeklopt tegen de muren (binnen 
noch buiten) en worden niet afgespoeld onder de douche. 
Het wordt aangeraden om in de kleedkamer badslippers te dragen. Alle afval en rommel wordt 
(zowel thuis als op verplaatsing) in de voorziene vuilbakken gedaan zodat de kleedkamer netjes 
achtergelaten wordt. De kantine wordt nooit met voetbalschoenen betreden.

BLESSURE: 
Wanneer een speler zich blesseert op training of op een wedstrijd moeten de juiste stappen 
ondernomen worden. Belangrijk is om tijdig een dossier op te starten. Dit dossier kan alleen door 
de GC van de club opgestart worden. Hij zal samen met de geblesseerde speler of begeleidende 
ouder het stappenplan overlopen en aangeven wat er allemaal moet gebeuren. Verder worden 
de nodige medische stappen en het opvolgen van de revalidatie besproken met de TD of TVJO, 
coördinator en trainer.



PLEZIER: 
VC Leest brengt samen. Onze spelers moeten zich verder kunnen ontwikkelen als voetballer en 
als persoon. Voetbalplezier hebben en sfeer maken met elkaar, maar ook het nodige respect to-
nen en discipline opbrengen zullen hier hand in hand gaan.


