INTERN REGLEMENT
VAN KSVO JEUGD
1. Algemeen
1.1. Elk wordt geacht bij het lidmaatschap kennis te hebben genomen van dit intern
reglement.
1.2. Indien één of meerdere leden van het jeugdbestuur een overtreding op dit reglement
vaststelt, kunnen disciplinaire maatregelen getroffen worden tegen de trainer die de
overtreding begaat. Deze maatregelen kunnen variëren van een boete, een schorsing voor
een bepaalde periode van de trainer, tot uitsluiting uit de club.
1.3. Dit intern reglement kan jaarlijks gewijzigd worden door het jeugdbestuur. Deze
wijziging kan op elk moment van het seizoen plaatsvinden en zal aan de trainers worden
gemeld via email of per post.
1.4. In alle gevallen waarin dit intern reglement niet voorziet, beslist het jeugdbestuur.

2. Gedrag en leefregels tijdens trainingen en wedstrijden
2.1. Elke trainer is minimaal een kwartier vóór het begin van de training aanwezig op de
club (in de mate van het mogelijke).
2.2. Geen onnodige waardevolle voorwerpen (GSM, horloge, sieraden, ... ) of grote
hoeveelheden geld meebrengen naar de kleedkamer. De club is niet verantwoordelijk
voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken. Maak ook je spelers hierop attent
en laat hun waardevolle voorwerpen verzamelen en afgeven in de kantine. Deze kunnen
na de training opnieuw opgehaald worden. Stel iedere week hiervoor een speler
verantwoordelijk.
2.3. De trainers bewaren de orde in de kleedkamer, zorgen er voor dat iedereen doucht
(zonder kledij), en verlaten als laatste de kleedkamer of wachten tot alle spelers klaar
zijn. Hij zorgt ervoor (eventueel door een beurtrol in te voegen met zijn spelers) dat de
kleedkamers steeds opgeruimd worden verlaten en dat alle afval gedeponeerd is in de
daarvoor voorziene vuilbakken.
2.4. De trainer zorgt dat het trainingsmateriaal met zorg wordt behandeld door de spelers en
dat steeds alles op de juiste plaats in het materiaalhok wordt teruggebracht. De doelen
worden steeds op de voorziene plaatsen teruggebracht tenzij anders werd voorzien na
overleg met de trainer die het volgende trainingsblok aanvat. Dit gebeurt onder leiding
van de trainer die zijn spelers hierbij betrekt. Vele handen maken het werk licht. Wij
rekenen hier op jullie collegialiteit en gezond verstand.
2.5. De ploeg die de laatste training van de dag heeft, zorgt ervoor dat het materiaalhok
wordt afgesloten.
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2.6. Bij de aanvang van het seizoen ontvangt iedere speler van U6 tem U13 een trainingsbal
(Select). De speler is zelf verantwoordelijk voor deze bal. Andere merken van ballen
worden niet toegestaan op training en wedstrijden.
2.7. Voor de spelers van U14 tem beloften zijn de ballen (Select) beschikbaar op de club in
het materiaalhok. Zorg ervoor dat de ballen steeds netjes terug naar het materiaalhok
worden gebracht en in de daar voorziene rekken worden gedeponeerd, zodanig dat deze
kunnen drogen bij nat weer. Deze select-ballen zijn zeer goede maar dan ook dure
ballen in aankoop. Met 20 ballen beginnen wil ook zeggen met 20 ballen eindigen.
Maak je spelers er op attent dat ze steeds een weggeschoten bal gaan halen tijdens de
training en niet wachten tot na de training want in dat geval heeft die meestal al voetjes
gekregen.
2.8. Iedere trainer ontvangt 3 wedstrijdballen
2.9. Elke trainer ontvangt een kledijpakket van de club en biedt zich voor de wedstrijd aan in
de officiële cluboutfit (training en polo). Voor de trainingen is het de bedoeling dat de
trainer en zijn spelers trainen in de clubkleuren en in de mate van het mogelijke in
clubkledij (mag ook deze zijn van vorige seizoenen). Trainers die vroegtijdig de club
verlaten tijdens het seizoen (tenzij wegens overmacht), zullen 100 € worden afgehouden
van de uitbetaling van de laatste prestaties.
2.10. Het gebruik van obscene en beledigende taal t.o.v. de jeugdspelers, ouders,
coördinatoren, sportief manager en bestuursleden is ten strengste verboden.
2.11. De trainer moet in het geval er conflicten zijn met spelers (die de club in een slecht
daglicht stellen) tijdens de trainingen of wedstrijden, de desbetreffende coördinator
hiervan inlichten, die dit conflict intern zal bespreken met de bevoegde en betrokken
personen. De coördinator heeft de bevoegdheid om dit mee te delen aan de sportief
manager en de jeugdvoorzitter.
2.12. De trainers zijn het visitekaartje en het uithangbord van onze club. Zij brengen de naam
van de 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 en
algemeen gedrag kan het jeugdbestuur op advies van de jeugdcoördinator en sportief
manager een sanctie uitspreken.
2.13. Bij onverantwoorde en racistische uitlatingen tegenover de tegenstrever, onbetamelijk
gedrag en handtastelijkheden tegenover de scheidsrechter zullen de boetes verhaald
worden op de trainer. Het jeugdbestuur behoudt zich het recht voor nog een bijkomende
maatregel (desnoods uitsluiting) te treffen.
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3. Opleidingen
Alle trainers worden aangespoord om een opleiding te volgen. Er wordt verwacht van de
trainers dat ze tijdens hun verblijf bij KSVO jeugd zich voldoende bekwamen en bijscholen
via officiële instanties zoals KBVB, Sportdienst Stad Oudenaarde of andere erkende
organisaties. Voor hun inzet om een diploma of getuigschrift te behalen komt het
jeugdbestuur financieel tussen over een tijdspanne van 3 seizoenen, na tussenkomst van de
KBVB of andere organisaties. Als voorbeeld : opleiding van 150 € wordt betaald door de
trainer en deze ontvangt gedurende 3 jaar 50 € van KSVO-jeugd. Indien de trainer na 1 of 2
geen deel meer uit maakt van de trainersstaf van KSVO-jeugd, verliest hij zijn recht op
terugbetaling.

4. Aansluitingen
De trainer streeft ernaar in de mate van het mogelijke de spelers evenveel spelgelegenheid te geven.
Hij mag tijdens het seizoen, op de tornooien of oefenwedstrijden, de nieuwe aangetrokken spelers
niet opstellen ten na dele van onze eigen spelers tenzij dit in overleg en na toelating van de
jeugdcoördinatie is gebeurd. Dit kan namelijk leiden tot hevige reacties of opmerkingen zowel bij
spelers als ouders. De jeugdcoördinatie en het bestuur zullen hierover waken en eventueel de
trainer om verantwoording vragen.
5. Tornooien
Er worden geen buitenlandse tornooien toegestaan, met uitzondering van het tornooi met de
zustersteden van Oudenaarde. Ook tornooien na 1 mei worden niet toegestaan. Indien belangrijke
tornooien plaatsvinden na 1 mei die een meerwaarde kunnen betekenen voor onze jeugdopleiding
dan kan hiervoor door de trainer een aanvraag ingediend worden bij de mensen van de
jeugdcoördinatie. Deze zullen op hun beurt overleggen met de sportief manager en het
jeugdbestuur waarna een beslissing zal genomen worden.
In de plaats worden bij KSVO jeugd op woensdagen, in plaats van trainingen, voldoende
onderlinge of vriendschappelijke wedstrijden georganiseerd. Mini-tornooien of vriendschappelijke
wedstrijden met andere streekploegen of clubs uit de interprovinciale of nationale competitie,
kunnen eveneens worden vastgelegd op vrije weekends (voor alle categorieën)
In de voorbereiding zijn tornooien en vriendschappelijke wedstrijden uiteraard wel toegestaan.
Het trainings- en voorbereidingsschema worden opgemaakt door onze sportief manager en iedereen
wordt geacht dit schema te volgen. Enkel in overleg met de sportief manager kan hiervan eventueel
afgeweken worden.
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6. Gebruik van kantine voor ploegactiviteiten
Huur van de kantine is mogelijk en kan gebruikt worden onder volgende voorwaarden:
- Gratis voor de eigen ploegen.
- Voor privédoeleinden wordt een huurprijs gevraagd.
- Wat kan bij huur van de kantine: enkel het aperitief mag meegebracht worden zowel
bij eigen ploegen als privé. Overige dranken zijn verplicht af te nemen van de
kantine.
- Er wordt een contract opgemaakt tussen beiden partijen waarin alle
reglementeringen zijn opgenomen.
- Inge Dolvelde (inge@idcleaning.be) is hiervoor de verantwoordelijke

7; Boetes en sancties
Een trainer kan geen financiële boetes of sancties opleggen aan zijn spelers.

8. Vergoedingen
Iedere trainer ontvangt zijn overeengekomen vergoeding in de maand volgend op de
prestatiemaand rond de 15de van deze maand. Deze vergoedingen worden overgeschreven op de
meegedeelde financiële rekening.
Er zullen prestatiebladen per trainings-dag in de kantine liggen die door iedere trainer moeten
worden afgetekend per geleverde prestatie (training). Aan de hand van de afgetekende
prestatiebladen zullen de vergoedingen berekend worden. Om misbruiken te voorkomen zullen
prestaties die niet afgetekend zijn, niet vergoed worden.
Een prestatielijst (zie bijlage 1) wordt maandelijks door de trainer overgemaakt op volgend
emailadres kvandeputte@actnet.be en dit voor de 10de van de maand volgend op de
prestatiemaand. De maanden juli en augustus, april en mei worden samengenomen.
Om de vergoedingen te kunnen verantwoorden tegenover de officiële instanties, vragen we ook om
maandelijks een verplaatsingsrapport bij te houden (zie bijlage 2). Voor financiële vragen of
opmerkingen kan je enkel terecht bij de jeugdvoorzitter op bovenvermeld mailadres.
Iedere trainer ontvangt 5 barbecuekaarten, 5 kalenders en 5 zakjes paaseieren. Deze worden
ingehouden op de vergoeding van de maand september (5 x 18 €), van de maand december (5 x 6
€)en van de maand april (5 x 4 €). Jullie hoeven dus niet af te rekenen met jullie afgevaardigde.
Iedere trainer heeft recht op een “seizoens-kaart tribune” voor de competitiewedstrijden van het
eerste elftal (vriendschappelijke, beker- en eindrondewedstrijden zijn niet inbegrepen). Je hoeft je
enkel aan te melden aan het loket uitnodigingen waar je een gratis ticket zal ontvangen.
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