HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 Op een training zijn de volgende gedragsregels zeer belangrijk:
 Trainingen starten en eindigen stipt. Iedereen is speelklaar bij aanvang van de training. Wees
dus op tijd!
 De berging van de sportzaal is niet toegankelijk voor de spe(e)l(st)ers. Er wordt enkel materiaal
uitgehaald of teruggeplaatst onder begeleiding van coach of
ploegverantwoordelijke.
 De voorraad water in de berging van de sportzaal wordt enkel gebruikt voor wedstrijden.
 Tijdens de trainingen dienen de spe(e)l(st)ers voor hun eigen watervoorraad te zorgen.
 Draag zorg voor al het materiaal in de sportzaal. Onkosten voor het herstellen van eventuele
schade zijn ten laste van de spe(e)l(st)er die de schade heeft veroorzaakt.
 Geen ballen laten rondslingeren!
 Niemand verlaat de training zonder toestemming van de coach. Trainingen worden zo weinig
mogelijk gestoord.
 Wanneer een training bezig is wacht de volgende ploeg langs de zijkant, buiten het speelveld
en begint pas met opwarmen wanneer de eerste training beëindigd is.
 Begroet je coach / ploegverantwoordelijke / bestuurslid tijdens wedstrijden en trainingen.
 Bij afwezigheid of vertraging van een spe(e)l(st)er verwachten we dat de coach tijdig op de
hoogte gesteld wordt. Dit geldt zowel voor trainingen als voor wedstrijden. Wanneer de coach
onbereikbaar is, waarschuw dan de ploegverantwoordelijke.
 Aan het begin van de competitie wordt een lijst met de vertrekuren voor de wedstrijden
opgesteld door de ploegverantwoordelijke in samenspraak met de coach. Eventuele wijzigingen
worden door de ploegverantwoordelijke en/of coach doorgegeven. Het uur van samenkomst
dient gerespecteerd te worden. Er wordt eventueel vertrokken zonder de laattijdige spe(e)l(st)er.
 Alle verplaatsingen gebeuren met persoonlijk vervoer. We rekenen op ouders &sympathisanten.
 Bij wedstrijden is iedereen 45 minuten voor de wedstrijd aanwezig, in het bezit van
identiteitskaart en aansluitingskaart. Boetes voor het ontbreken ervan vallen ten laste van de
betreffende spe(e)l(st)er.
 De cafetaria en de tribune zijn tijdens de wedstrijd en de rust geen terrein voor spe(e)l(st)ers.

2. Kledij en sporthygiëne.
 Draag steeds propere basketbalschoenen zonder zwarte zolen tijdens de trainingen en
wedstrijden. Schoeisel dat buiten gedragen werd is niet toegelaten op het sportveld.
 Zorg dat je haar niet in je ogen hangt en verzorg je nagels (lengte).
 Attributen zoals uurwerken, ringen, oorbellen, … die kwetsuren kunnen veroorzaken, zijn niet
toegelaten op training en wedstrijd.
 Na iedere training en wedstrijd wordt er gedoucht.
 De club zorgt voor de wedstrijduitrusting (shirt+broek). De spe(e)l(st)ers zorgen ervoor dat na de
wedstrijd de uitrusting volledig in de bijhorende sportzak wordt gestoken. Deze uitrusting wordt
na elke wedstrijd gewassen door één van de verantwoordelijken.
 Basketbalkledij is verplicht tijdens de trainingen.
 De spe(e)l(st)ers kleden zich om in de kleedkamers.
 De laatste die de kleedkamer verlaat, zorgt ervoor dat deze netjes wordt achtergelaten.
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1. Wedstrijden en trainingen.
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3. Attitude.

4. Samenhorigheid.
 We hopen dat onze jeugdspe(e)l(st)ers regelmatig de wedstrijden van onze Senioren‐ploegen
zullen volgen en de spe(e)l(st)ers aanmoedigen. Ze krijgen de mogelijkheid om al kijkende heel
wat op te steken en zo wordt ook de band binnen onze clubfamilie bevorderd.
 Alle gekwetste en niet geselecteerde spe(e)l(st)ers worden verwacht aanwezig te zijn op de
wedstrijden om hun medespe(e)l(st)ers aan te moedigen.
 Van alle leden wordt verwacht dat ze regelmatig meewerken aan en/of aanwezig zijn bij de
activiteiten die door de club georganiseerd worden.

5. Kwetsuren.
 Een "aangifteformulier' laten invullen door de behandelende arts. Dit formulier kan je bekomen bij
de trainer, de ploegafgevaardigde of op de website.
 Het volledig ingevulde aangifteformulier (ondertekend door de spe(e)l(st)er) moet binnen
de week na het ongeval naar Ethias opgestuurd worden. Alle verdere communicatie verloopt dan
enkel nog tussen de betrokkene (die een dossiernummer krijgt) en Ethias. De club heeft verder
geen verplichtingen meer betreffende het ongeval.
 Tijdens de medische behandeling betaalt de betrokkene alle kosten.
 Bij het einde van de behandeling een genezingsgetuigschrift laten invullen door de
behandelende arts en alle onkostennota's voorleggen aan de ziekenkas. Na tussenkomst vult de
ziekenkas het formulier "afrekening" in. Deze formulieren, volledig ingevuld en met vermelding
van het dossiernummer naar Ethias sturen.
 Opgelet! Pas na het binnenbrengen van het genezingsgetuigschrift mag de spe(e)l(st)er
opnieuw trainen en spelen.

Vergeet niet dat je KBOB vertegenwoordigt. Aan je gedragingen op en naast
het terrein en in de tribune, wordt de ganse club afgemeten.
Noch de club, noch de sponsors, zijn gebaat met negatieve publiciteit!
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 Wees altijd en overal beleefd. Positieve inzet en de bereidheid hiertoe, zijn eigenschappen van
een goede spe(e)l(st)er.
 Zowel op als naast het veld wordt er blijvende concentratie op de wedstrijd verwacht.
 Moedig je ploegmaten aan.
 Wees sportief voor ploegmaat en tegenstander.
 Negatieve kritiek ten opzichte van ploegmaten, coach, begeleiders en scheidsrechters zijn niet
toelaatbaar.
 Iedere uitsluiting, scheidsrechterverslag en het eventueel verschijnen voor de tuchtraad zijn
volledig ten laste van de betrokken spe(e)l(st)er of coach, alsook de daardoor veroorzaakte
onkosten. Enkel het bestuur kan hierop een uitzondering maken.
 In de zaal mogen de spe(e)l(st)ers alleen water meenemen, en zeker geen blikjes. Lege flessen
worden in de aanwezige vuilnisbakken gedeponeerd. De bank wordt proper en voorbeeldig
achtergelaten.
 Voor, na en tijdens de wedstrijden en de trainingen is het gebruik van alcoholische
dranken niet toegelaten en is het verboden te roken. In geen geval zullen opwekkende middelen,
of alles wat daaronder valt, getolereerd worden! (het uitvoeren van controles door de bevoegde
instanties is mogelijk). Een spe(e)l(st)er die zich aan deze regels zondigt wordt automatisch voor
onbepaalde duur geschorst.
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