
HUISHOUDELIJK REGLEMENT FC HERNE 
 
Inleiding 
 
Het bestuur van FC Herne wil bijdragen tot het voetbalplezier en de algemene ontwikkeling van zijn 
leden. Normen en waarden bij het uitoefenen van de voetbalsport vinden wij dan ook erg belangrijk. 
FC Herne wil actief meewerken aan de bewustwording hiervan bij de spelers, trainers, begeleiders en 
ouders. Onze club moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar jongeren met plezier en 
voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Bestuur, trainers, begeleiders 
en ouders hebben de belangrijke verantwoordelijkheid om deze gedragsregels uit te dragen en te 
waken over de naleving ervan. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen. 
 
Algemeen 
 
Deze gedragsregels gelden voor alle aangesloten leden van FC Herne. Bepaalde regels gelden voor 
een specifieke doelgroep, andere richten zich tot iedereen. 
 
Doelstelling 
 
FC Herne wil iedereen binnen zijn persoonlijke mogelijkheden de kans geven om te voetballen. 
Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. We streven ernaar om 
alle teams op een zodanig niveau in competitie te brengen dat voetbalplezier en uitdaging perfect op 
elkaar aansluiten. Door zowel de sport als het verenigingsleven te bewerkstelligen, willen wij een 
club zijn waar onze leden zich goed voelen. 
 
Over wie gaat het? 
 
Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als speler / trainer / begeleider / vrijwilliger bij FC Herne 
wil werken, moet van deze gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook 
de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door 
iedereen bij FC Herne worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en 
durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen. 
 
Waarover gaat het precies? 
 
Het gaat concreet over hoe we met elkaar wensen om te gaan. Hoe we onze medemens behandelen 
en zelf behandeld willen worden. Wij noemen dit NORMEN en WAARDEN. Vanzelfsprekende 
omgangsvormen in een intern reglement gegoten. Wat gebeurt er als iemand zich niet aan de regels 
houdt? Dan kunnen we maatregelen nemen, SANCTIES. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



ALGEMENE AFSPRAKEN 
 
Lidgelden: per seizoen wordt door het Bestuur de lidmaatschapsbijdragen voor FC Herne vastgelegd. 
Deze som dekt de bijdrage per speler bij de KBVB, de inschrijving bij onze club en de verzekering. Elke 
speler en de ouders (of verantwoordelijken van deze speler) worden geacht bij het lidmaatschap 
kennis te hebben genomen van dit huisreglement. Het lidgeld dient voor de start van het seizoen te 
zijn betaald. Indien dit niet zo is kan de club de speler uitsluiten van verdere deelname aan training 
en wedstrijden. Indien er problemen zijn om tijdig het lidgeld te betalen kan er een afspraak gemaakt 
worden met sportief verantwoordelijke of jeugdcoördinator. Het betalen van het lidgeld geeft niet 
automatisch recht op het spelen van de wekelijkse wedstrijden (zie hiervoor sportieve visie in het 
jeugdopleidingsplan). Indien men, om welke reden ook, de club op eigen initiatief verlaat of 
verwijderd wordt uit de club, wordt het lidgeld niet terugbetaald. Het door de overheid verplicht 
stopzetten van trainingen en/of wedstrijden kan niet resulteren in het terugeisen van het lidgeld of 
een deel ervan. 
 
Bal: begin september wordt, na betaling van het lidgeld, een voetbal uitgedeeld. Er wordt van elke 
speler verwacht dat hij de voetbal bij elke training en wedstrijd meeneemt. Zo draagt de jeugdspeler 
bij tot de kwaliteit van de trainingen en van de opwarming voor de wedstrijden. 
 
Club-outfit: iedere nieuwe speler krijgt na het betalen van zijn lidgeld een club-training, dewelke 
geacht wordt te dragen op wedstrijddagen en club-evenementen. Tijdens de trainingen willen we 
vragen om in rode bovenkledij (sweater, t-shirt, training, regenjas) te komen trainen (op de club 
webshop kan trainingskledij aangekocht worden).  
 
Pesterijen: pestgedrag hoort niet thuis in onze club. Wanneer men gepest wordt, moet men niet 
aarzelen om dit te melden aan de trainer, begeleider of jeugdcoördinator. Ook ouders moeten geen 
schroom hebben om hierover met de clubverantwoordelijken contact op te nemen. De club zal naar 
best vermogen de nodige maatregelen nemen, zowel naar de pester als naar het slachtoffer toe. 
 
Vandalisme: opzettelijke schade aan de infrastructuur, op eigen terrein en/of op verplaatsing, 
veroorzaakt door een spelend lid van onze club, zal door de speler zelf vergoed moeten worden. 
Eveneens zal hij zich tegenover de clubverantwoordelijken moeten verantwoorden. Zij zullen dan 
beslissen of er eventueel een bijkomende sanctie moet worden gegeven. 
 
Waardevolle voorwerpen: gebruik van GSM tijdens de wedstrijden of trainingen is verboden. 
Waardevolle voorwerpen worden het liefst thuis gelaten. Als het niet anders kan, worden 
deze afgegeven aan de trainer of afgevaardigde tijdens de training en/of wedstrijd. De club kan nooit 
aansprakelijk worden gesteld voor diefstal. 
 
Roken en alcohol zijn verboden in de kleedkamers. Beiden zijn nefast voor de sportprestaties en 
worden afgeraden om te gebruiken.  
Drugsbezit en drugsgebruik (hieronder vallen ook dopingmiddelen) in en om het sportveld is niet 
toegestaan en zal direct leiden tot een verbod tot betreden van het sportcomplex en uitschrijving 
van de club. 
 
Respect hebben voor alle medewerkers van onze club (trainers, bestuur, terreinverzorger, ...). 
 
Begroeting: bij aankomst en vertrek begroet je je trainers en afgevaardigden steeds. 
Wees beleefd, altijd en overal. Iedere speler is namelijk steeds het uithangbord van onze club. 
 
 
 



TRAININGEN 
 
Trainingsduur: de trainingen vangen steeds aan op het voorziene uur en worden ook beëindigd op 
het voorziene uur. Tenzij bij uitzonderingen, op verzoek van de trainer. 
 
Stiptheid: de spelers moeten bij elke training enkele minuten voor het geplande aanvangsuur in 
volledige sportuitrusting in de kleedkamer aanwezig zijn, zodat zij samen met hun trainer, in groep, 
naar het oefenveld kunnen vertrekken. Hier kan in samenspraak met de trainer van afgeweken 
worden. 
 
Afwezigheden: bij een afwezigheid op een training, verwittigt de speler of de ouder tijdig de trainer. 
 
Blessure: gelieve in geval van blessure zo vlug mogelijk een dokter te raadplegen voor een juiste 
diagnose en je trainer op de hoogte te houden van de evolutie. Vergeet zeker ook niet het formulier 
aangifte ongeval niet. Dit is verkrijgbaar in het secretariaat. 
 
Trap nooit onopgewarmd naar doel voor een training. 
 
Als de trainer het woord neemt wordt er naar hem geluisterd. Volg de richtlijnen van de trainer en 
bekijk de kritische benadering van de trainer als een leermoment. 
 
De spelers worden verondersteld steeds beenbeschermers te dragen tijdens trainingen (dit om 
onnodige blessures te voorkomen), tenzij het uitdrukkelijk toegestaan wordt door de trainer om 
zonder te trainen.  
 
De spelers tonen steeds inzet, motivatie en concentratie tijdens de trainingen. 
 
Spelers die de training storen worden hierdoor de trainer op aangesproken. Wanneer dit van 
blijvende aard is kan er een sanctie volgen. 
 
Properheid: vooraleer na een training terug te keren in de kleedkamer worden BUITEN de schoenen 
en eventueel de ballen schoongemaakt. 
 
Douche: Vanaf U11 is het aangewezen dat iedere speler zich doucht na een training, vanaf U15 is dit 
verplicht (uitzonderingen moeten aangevraagd worden bij de trainer). Tijdens het douchen draagt 
elke speler bij voorkeur badslippers. 
 
Kleedkamers: Hou de kleedkamers proper! Het opzettelijk bevuilen van de kleedkamers zal ernstig 
gesanctioneerd worden. De trainer zal elke week een andere verantwoordelijke aanduiden voor het 
reinigen van de kleedkamers. 
 
 
WEDSTRIJDEN 
 
De bovenstaande gedrag- en leefregels tijdens trainingen gelden uiteraard ook voor wedstrijden. 
 
Vanaf de categorie U15 zijn de spelers verplicht hun identiteitskaart mee te brengen naar de 
wedstrijd. De bondsinstanties hebben beslist dat spelers die hun identiteitskaart niet kunnen 
voorleggen, niet aan de wedstrijd mogen deelnemen. 
 



Op verplaatsing: Vervoer: Iedere speler moet in de mate van het mogelijke zelf zorgen voor vervoer 
heen en terug bij uitwedstrijden. Als hij geen vervoer heeft, kan hij op voorhand aan een medespeler 
en/of begeleider vragen of hij met hen kan meerijden. 
 
Afspraken: Bij wedstrijden komt men op het afgesproken tijdstip en (vertrek)plaats samen. Dit 
gebeurt altijd in afspraak met de trainer. 
Te laat komen op een wedstrijd zonder verwittigen betekent automatisch dat je als bankzitter start 
of zelfs niet op het wedstrijdblad verschijnt. 
 
De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens wedstrijden, opwarming en 
wedstrijdbesprekingen. 
 
Elke speler biedt zich voor de wedstrijd aan met een propere club outfit (hieronder verstaan we de 
club training)! Vergeet je voetbalschoenen en beenbeschermers niet voor een wedstrijd, zonder kan 
je niet deelnemen aan de wedstrijd! 
 
De spelers , trainers en begeleiders zijn het uitgangsbord van onze club. Zij brengen de naam van 
onze club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of daarbuiten. In 
geval van ernstige tekortkomingen op gebied van fair-play, sportiviteit, rascisme en algemeen gedrag 
kan de clubverantwoordelijke in samenspraak met de trainer een sanctie uitspreken. 
 
 
ALGEMENE AFSPRAKEN VOOR DE OUDERS 
 
Ouders spelen een belangrijke rol in het voetballeven van een kind. Ze zijn geïnteresseerd en willen 
zoveel mogelijk helpen. Het komt echter ook voor dat ouders te zeer betrokken raken bij het 
voetballen van hun kind en in hun enthousiasme ongewild een storende invloed uitoefenen. De 
ouders moeten ten allen tijden beseffen dat het resultaat ondergeschikt is aan de opleiding. Het 
belangrijkste is dat de spelers (zo veel mogelijk) bijleren in hun ontwikkeling als voetballer en als 
persoon. 
 
Ook de ouders/supporters zijn mee het uithangbord van onze club: zij geven geen negatieve kritiek 
of opmerkingen op eigen spelers, tegenstanders, afgevaardigden, trainers, scheidsrechters, en/of op 
andere ouders.  
 
Geen inmenging in de opstelling, speelwijze of andere beslissingen van trainer of jeugdbeleid. 
 
Ouders zijn geen trainers en dus kan de coaching alleen van de trainer komen. 
 
Zorg ervoor dat je kind op tijd komt voor training/wedstrijd. 
 
Het betreden van de velden is voor de ouders verboden. 
 
Wij vragen een rustig gedrag als bezoeker van onze jeugdwedstrijden. 
 
Blijf positief, ook na verlies! Maak je kind duidelijk dat sport meer is dan winnen of verliezen, het 
gaat ook om teamspirit, vriendschap en samenwerking!  
 
Geef een positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van 
zoon/dochter. Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties (bvb premie voor het maken 
van een doelpunt) is uit den boze. Benadruk het PLEZIER van het spelletje en vermijd prestatiedruk. 
 



 
Kleedkamers zijn niet toegankelijk voor de ouders, behalve voor onze allerkleinsten (onderbouw). 
 
Laat je kind sport doen op zijn eigen niveau. 
 
Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de 
desbetreffende jeugdcoördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de club! 
 
 
AANSLUITINGEN EN UITSCHRIJVEN VAN LEDEN 
 
Iedere nieuwe speler die zich wenst aan te sluiten bij de club kan 3 keer komen trainen alvorens we 
vragen om zich aan te sluiten en lidgeld te betalen. Voor een aansluiting te voltooien dienen er 
enkele administratieve zaken geregeld te worden. Bij minderjarige spelers moet daarom één van de 
ouders aanwezig zijn bij de digitale aansluiting. 
Gelieve ons ook op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen op het vlak van adres, telefoon- 
en gsm-nummer, e-mailadres enz. 
 
Spelers die zich willen uitschrijven kunnen dit doen in de daartoe door de KBVB voorziene periode 
(van 1 april tot 30 april) doormiddel van de daarvoor voorziene uitschrijvingsmethodes. Na die 
periode is uitschrijven of een transfer (maw veranderen van club) enkel nog toegestaan indien de 
desbetreffende speler verhuist is en de afstand tot de club te groot is geworden. Andere redenen 
zoals sportieve redenen, dienen te worden voorgelegd aan het sportieve bestuur. Het sportieve 
bestuur geeft een advies aan het bestuur van de club dewelke de eindbeslissing hierin neemt. 
 
 
TUCHTMAATREGELEN EN SANCTIES 
 
Overtredingen van de gedragsregels leiden tot tuchtmaatregelen of sancties opgelegd door de club en 
zijn clubverantwoordelijken. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende 
maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel 
mogelijk gezocht worden naar passende taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde 
gedrag. 
 
Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KBVB. Aan 
iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KBVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. 
Indien er schorsingen volgen omwille van onaanvaardbaar gedrag kunnen de kosten door de club aan 
de betreffende speler worden doorbelast en kan er ook een clubsanctie volgen; bij het in gebreke 
blijven kan een speelverbod volgen. 
 
Tuchtmaatregelen en sancties zijn :  

 Een mondelinge waarschuwing. 
 Een individueel gesprek. 
 Een taakstraf. 
 Verbod tot deelname aan een bepaalde sportactiviteit. 
 Het schorsen gedurende een bepaalde periode. 
 Definitieve uitschrijving uit de club. 

 
 
Bestuur FC Herne 


