
 

Clubreglement jeugd KFC Pulle 
 

Algemeen 
 

 Discriminatie ,diefstal,vernielingen,pesten en het gebruik van drugs worden niet getolereerd. 

 In de kantine en kleedkamers mag er niet gerookt worden. 

 Gebruik van alcohol voor training of wedstrijd is niet toegestaan. 

 Spelers en ouders zijn verplicht zich voorbeeldig en sportief te gedragen zowel op als buiten de velden,zij dienen de naam van Kfc Pulle ten allen 
tijde hoog te houden 

 Let op taalgebruik tijdens trainingen en wedstrijden tegen scheidsrechter,medespelers en tegenstanders.Negatief taalgebruik is niet toegestaan. 

 Bij opzettelijke vernielingen van materiaal,zullen de kosten verhaald worden op de ouders of speler. 

 Het lidgeld dient voor aanvang van seizoen betaald te zijn. 

 Medische problemen worden gemeld aan de trainer!(bv astma,suikerziekte,slecht horen enz) 

 Kinderen vanaf 12 jaar brengen hun paspoort mee naar de wedstrijd! 

 Breng geen waardevolle spullen mee naar de training of wedstrijd.De club is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal. 

 Fysiek geweld tov trainers of medespelers wordt niet getolereerd. 

 Bij een ongeval tijdens wedstrijd of training meld je dit aan de trainer. 

 Van de ouders wordt verwacht 2 maal per jaar te helpen in de kantine tijdens de wedstrijden van de 1e ploeg 

 Het geldelijk belonen van jeugdspelers door ouders wordt afgeraden 

 Ouders tonen respect tov de trainer en vice versa. 

 Organisaties van extra sportieve activiteiten dienen voorgelegd te worden aan de jeugdcommissie. 

 De club aanvaardt geen facturen van zaken die niet goedgekeurd zijn door het bestuur. 

 Bij slecht weer kijk na of de wedstrijd niet is afgelast.(http://www.kfcpulle.be) 
 

De Trainingen : 
 

 Ben je belet verwittig dan de trainer! 

 De trainingen gaan door op het B-terrein. 

 We komen 10 à 15min. voor aanvang v/d training samen op het terrein. 

 We verstoren geen trainingen die aan de gang zijn. 

 Zorg voor aangepaste kledij in winter en zomer. 

 Beenbeschermers zijn verplicht! 

 Bij warm weer wordt er enkel gedronken in de kleedkamers. 

 Iedereen brengt zijn eigen oefenbal mee. (draag er zorg voor!) 

 Trainers investeren heel wat tijd in hun ploeg,we eisen dan ook respect en inzet op de training. 

 Op het einde v/d training ruimen we samen het materiaal op en gaan we samen naar de kleedkamer om te drinken . 

 Elke speler wordt verwacht in de kleedkamer na de training. 

 Na de training is er gelegenheid om te douchen. 
 

De Wedstrijden : 
 

 We komen samen op het afgesproken uur! 

 Je begroet de trainer wanneer je aankomt,zodat hij weet wie er al aanwezig is. 

 De laatste training voor de wedstrijd krijgt elke speler nog een bevestiging van de wedstrijd voor het komende weekend. 

 Indien je de laatste training voor de wedstrijd afwezig bent,dan contacteer je zelf de trainer om af te spreken voor de wedstrijd van het weekend. 

 Iedereen brengt zijn eigen oefenbal mee. 

 Iedereen komt in trainingspak van de club naar de wedstrijd. 

 Wanneer je belet bent dan meld je dat tijdig aan de trainer!(2 dagen op voorhand) 

 Onsportief gedrag wordt door de trainer gesanctioneerd! 

 De trainer maakt zijn selectie op basis van voetbalkwaliteiten, trainingsinzet, en gedrag. 
 

De Kleedkamer  
 

 Omkleden doen we samen, nadat de trainer toestemming heeft gegeven. 

 Oefenbal blijft in de sportzak tot op het moment dat we de opwarming zullen aanvatten. 

 De zitbanken dienen om te zitten…NIET om op recht te staan! 

 Na de wedstrijd (of training)dient iedereen na +/- 20min., GEDOUCHED, de kleedkamer verlaten te hebben. 

 Er worden geen ouders toegelaten in de kleedkamer.(uitgezonderd duiveltjes) 

 De truitjes worden rechts getrokken en verzameld in een wasmand of voetbalzak. 

 Er wordt niet gevoetbald of gebotst met de bal in de kleedkamers. 

 De kleedkamers worden na training of wedstrijd netjes achtergelaten. 
 

Mogelijke sancties 
 

 Minder of geen speelgelegenheid tijdens de wedstrijd. 

 Extra niet sportieve taken. 

 Extra sportieve inspanningen 

 Verwijdering uit de basiself of trainingsgroep 

 Ontslag uit de club 


