HUISHOUDELIJK REGLEMENT
INLEIDING
•

Door een club-gedragscode/reglement probeert de club de spelers/speelsters, trainers
ploegbegeleiders, ouders en supporters te overtuigen van het belang van oa fairplay, …
Respect hebben en tonen voor je omgeving (medespelers/speelsters, tegenstanders,
scheidsrechters, sporthaltoezichters, ….), positief omgaan met winst en verlies, …
zijn belangrijke elementen hierin.

DEEL I : LEDEN - SPELERS

Aanmelding nieuw lid
•

Wie overweegt om lid te worden mag 3 x gratis meetrainen. Daarna moet je beslissen of
je lid wordt. Kies je voor een lidmaatschap, dan betaal je vanaf dat moment lidgeld. Vanaf
de helft van het seizoen (in regel 1 januari) betaalt men de helft van het lidgeld. Leden,
die niet tijdig betalen blijven het volledige bedrag betalen.

•

Via de ploegbegeleiding ontvang je het inschrijfformulier + ledenfiche.

•

Het formulier moet tijdig, d.w.z. voordat je aan de wedstrijden van de BHB en/of VHV kan
meedoen, voorzien van een pasfoto en volledig ingevuld, bij het secretariaat worden
ingeleverd. Het doktersattest vanaf 14 jaar.

•

Wij bieden al onze leden een afbetalingsplan aan voor het betalen van het lidgeld. Men
kan het lidgeld betalen in maximaal 3 schijven. Dit kan enkel mits er een akkoord is van
de secretaris en mits er een afbetalingsplan werd opgesteld.

•

+16-jarige worden verwacht te helpen in drukke momenten in de cafetaria en bij
evenementen.

•

J12, J14, J16 zullen door een beurtrol de taak als vegers op zich nemen bij wedstrijden
van heren/dames in Nationale reeks.

Algemene gedragsregels
•

Als lid van OLSE Merksem HC neem je stelling tegen alle vormen van agressie tegen
spelers, scheidsrechters of vrijwilligers binnen de handbalsport.

•

Je behandelt de vrijwilligers van de verenigingen (scheidsrechters, trainers, coaches,
spelers en bestuursleden) bij de uitoefening van hun taken met respect.

•

Je ondersteunt deze vrijwilligers in situaties waarin zij agressief benaderd worden.
Agressief gedrag is immers vaak de oorzaak van het verloren gaan van scheidsrechters,
coaches, trainers en bestuursleden voor de sport.

•

Je houdt je aan de spelregels. Spelregels zijn er om de sport sportief te houden.
Sportieve strijd, vooral in een sport waar direct contact is met de tegenstander, vergt
zelfbeheersing.

•

Je hebt respect voor je medespelers en tegenstanders. Veel blessures zijn het gevolg van
overtredingen. Respect voor de regels en voor elkaar voorkomt onnodig letsel.

•

Gebruik van hars tijdens jeugdwedstrijden is verboden.

•

De club hanteert een ZERO tolerantie ten opzicht van doping. Bij een positieve controle
leidt dit altijd tot ontslag als lid van de vereniging. Men kan zijn lidgeld niet terug eisen.

•

Lidgeld niet betaald = geschorst

•

De club wenst een multiculturele club te zijn. Zij verwacht dit ook van haar leden.

•

Wij hebben als club de Panathlon verklaring onderschreven. Hierdoor bieden wij de jeugd
maximale ontplooiingskansen en optimale bescherming. In onze club is er aandacht voor
elk kind: veel talent of minder talent. Daarom zorgen de trainers ervoor dat elk kind
voldoende speelkansen krijgt.

•

Wij verwachten van onze leden dat zij dit ook ten opzichte van elkaar doen.

•

Kleedkamer na training/wedstrijden/tornooi deftig achterlaten

•

Verplicht douchen na elke wedstrijd/tornooi vanaf JM12

•

Truitjes deftig in sportzak + kaft licenties. Iemand geeft deze af aan ploegbegeleiding.

•

Bij wangedrag van speler/speelster kan het bestuur sancties overwegen gaande van
een tijdelijke schorsing tot een ontslag bij de club.

Opzegging lidmaatschap (stopzetten beoefenen handbal)
•

Je meldt dit aan je trainer.

•

Je meldt dit ook schriftelijk of via e-mail bij het secretariaat of bij een bestuurslid of tijdens
de door de federatie georganiseerde transferperiode.

•

Je levert alle materiaal die je van de club in bruikleen hebt gekregen (sportzak,
trainingsjas, bal e.d.) in bij je trainer of bij een bestuurslid.

•

Er wordt verwacht dat je de lopende competitie uitspeelt.

•

Men kan geen terugvordering van lidgeld eisen voor het resterende deel van het seizoen.

•

De uiterste datum (begindatum 1 mei) van kennisgave van je ontslag bij
OLSE Merksem HC (en om het volgend seizoen te kunnen spelen bij een andere ploeg)
is 31 mei. Het ontslag moet aangetekend gebeuren, gericht aan het secretariaat van
OLSE Merksem HC en een kopie aangetekend aan het VHV. Formulier is te vinden bij
downloads VHV-website.

•

Buiten de ontslagperiode: OLSE Merksem HC moet instemmen met de overstap naar
een andere club. Voor deze instemming kan de club waar je naar toe gaat terecht bij
ledenadministratie.

•

De uiterste datum van opzegging voor het volgend seizoen is 1 augustus.

Ledenadministratie
•

De ledenadministratie en het secretariaat is ondergebracht bij Stefaan Rosseeuw, Victor
Nelisstraat 35, 2900 Schoten, tel 0473/91.70.12 (liefst bellen s’ avonds) of e-mail:
secretariaat@olse-handbal.be

•

Adreswijzigingen, wijzigingen van telefoonnummers of e-mailadressen dien je tijdig door
te geven aan het secretariaat.

•

Aan het begin van het seizoen ontvang je van het secretariaat:
o

een overzicht van de te spelen wedstrijden met informatie over het tijdstip en de
plaats van de wedstrijden;

o

de trainingstijden van je team;

o

naam en telefoonnummer van je trainer;

o

een overzicht van de leden van je team wordt doorgegeven aan je trainer
en ploegbegeleiding van je team.

•

Tijdens het seizoen krijg je ASAP de tijdstippen waarop de trainingen wegvallen.

Doorgeven berichten van verhindering of afwezigheid.
•

Afmelden voor trainingen, wedstrijden en tornooien doe je bij je de trainer, liefst zo vroeg
mogelijk en je geeft hierbij de reden van de afwezigheid op.

•

Ben je verhinderd wegens langdurige blessure of ziekte? Geef dit door aan de trainer.

•

Na een sportongeval, opgelopen tijdens een handbaltraining of een handbalmatch, dien je
steeds het meldingsformulier voor de verzekering te laten invullen door de dokter. Het
verzekeringsformulier kun je downloaden van de site van de club.
Wat te doen bij blessure? Zie link op website OLSE Merksem HC .

•

OPGELET: Indien het lidgeld niet voldaan is, is men niet verzekerd!

Verplichtingen tegenover OLSE Merksem HC
•

Als lid van OLSE Merksem HC:
o

betaal je jaarlijks het lidgeld; het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld.

o

draag je de OLSE Merksem HC outfit voor en na de wedstrijden en tijdens het
deelnemen aan tornooien.

o

lever je een bijdrage aan acties die de vereniging organiseert om de financiële
positie van de vereniging te versterken. Dit zijn o.a. :
▪

jaarlijks familiefeest, pizza avond, kerstbomenverkoop, Antwerp Handball
Tournement…

▪
o

andere georganiseerde activiteiten

lever je jaarlijks een bijdrage aan het fluiten van (jeugd)wedstrijden en/of de
tijdwaarneming bij wedstrijden en/of het trainen/coachen van een team.

o

Word je 15 jaar dan bieden we je de kans om deel te nemen aan de cursus
jeugdscheidsrechter van het VHV en aan de initiatorcursus trainer (vanaf 16 jaar).

•

Als je verplaatsingen met derden doet in functie van OLSE Merksem HC wordt verwacht
dat je je aan het verkeersreglement houdt:
o

je bent “BOB”, dus je drinkt geen alcohol vooraf, tijdens of na de activiteit.

o

je neemt tijdens de verplaatsing een defensieve rijstijl aan en je houdt je strikt aan
de maximaal toegelaten snelheid; je neemt geen onnodige risico’s (vertrek tijdig).

o

je neemt niet meer passagiers mee dan toegelaten in je wagen.

•

Bij het begin van het seizoen wordt een overzicht gemaakt met de bezetting van
scheidsrechters voor jeugdwedstrijden. Ben je op het tijdstip dat je ingezet wordt
verhinderd, dan meld je dit tijdig ( minstens 4 dagen vooraf ) aan het secretariaat of een
bestuurslid en zorg je zelf voor vervanging. De persoon die voor jou invalt, bevestigt zijn
aanwezigheid minstens 2 dagen voor de wedstrijd aan het secretariaat (of aan een
bestuurslid).

•

Als officiële scheidsrechter (voor de senioren en J18) kom je in aanmerking als je
minstens 15 wedstrijden kunt fluiten.

•

Je zorgt samen met de andere teamleden dat er binnen het team een persoon wordt
aangewezen die namens het team aanspreekpunt is voor het bestuur.

•

Je draagt zorg voor de clubuitrusting en de handbal die OLSE Merksem HC ter
beschikking stelt.

•

De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van
persoonlijke bezittingen.

Boetes
•

Krijg je door het VHV of de regio AVB een persoonlijke boete ten gevolge van
diskwalificatie wegens grof of onsportief gedrag of een definitieve uitsluiting ten gevolge
van gewelddadigheid tijdens de wedstrijd, dan dien je deze boete zelf te betalen!.

•

Doet er zich tijdens de wedstrijd een incident of onregelmatigheid voor en wordt dit door
de scheidsrechter op het wedstrijdformulier genoteerd dan is de vereniging verplicht zich
te schikken naar de regels van het VHV en dien je mee te werken aan de procedures,
opgelegd door het VHV, zodat de boete die hieruit kan volgen, voor de club, zo laag
mogelijk blijft.

Problemen
•

Heb je een probleem, bespreek dit dan met de trainer of de ploegbegeleiding.

•

Lost dit het probleem niet op dan leg je het voor aan een lid van het bestuur. Na
bespreking binnen het bestuur zullen we contact met je opnemen.

DEEL II : OUDERS VAN JEUGDSPELERS
Algemeen:
•

Volgens een beurtrol (zie verplaatsingsschema) zorg je voor het vervoer van het team
waarin je zoon of dochter speelt. Je ontvangt bij het begin van het seizoen van de
ploegbegeleiding een verplaatsingsschema waarbij je opgeeft wanneer je hiervoor kan
instaan

•

Ben je verhinderd om op het geplande tijdstip te rijden, probeer dan zelf voor een
oplossing te zorgen. Je kunt bijvoorbeeld wisselen met andere ouders.

•

De vereniging is altijd op zoek naar vrijwilligers. Wil je actief deelnemen aan het
verenigingsgebeuren binnen OLSE Merksem HC dan kun je dit kenbaar maken bij het
bestuur.

•

Heb je een probleem, bespreek dit dan met de ploegbegeleiding of een bestuurslid.

Gedragscode:
Voor de match:
- Ik toon belangstelling voor de sport van mijn kind en ga regelmatig kijken en supporteren
- Ik vraag mijn kind om ervoor te gaan, maar vooral om plezier te maken
- Ik fok mijn kind niet op. Leg geen overdreven druk, maar stimuleer hem wel
- Ik stimuleer mijn kind om zich aan de regels van het spel en de fairplay te houden.
Tijdens de match:
- Ik moedig aan, gebruik geen agressieve of schunnige taal en laat de instructies aan de trainer
- Ik breek mijn kind niet af voor fouten
- Ik respecteer de beslissingen van de trainer (coach) en scheidsrechter.
Na de match:
- Als ik niet akkoord ga met de trainer (coach), praat ik er met hem over.
- Ik leer mijn kind om respect op te brengen voor de prestatie van de tegenstander.
- Ik kijk naar de inspanningen van mijn kind, niet enkel naar de score of het aantal doelpunten.

DEEL III : TRAINERS EN COACHES / PLOEGBEGELEIDING
Nieuwe leden
•

Een potentieel lid mag 3 x gratis meetrainen. Wil hij of zij daarna lid worden dan geef je
het nieuwe lid een inschrijfformulier + ledenfiche. Dit formulier is verkrijgbaar bij het
secretariaat.

•

Het formulier moet tijdig, d.w.z. voordat het lid aan de wedstrijden van de VHV meedoet,
voorzien van een pasfoto en volledig ingevuld, bij het secretariaat worden ingeleverd.
+ doktersattest vanaf 14 jaar.

•

Het secretariaat bewaart tijdens de competitie kopieën van de spelerskaarten. De
originele spelerskaart wordt in de spelersmappen gestoken.

Opzeggingen lidmaatschap
•

Leden die stoppen met handballen melden zich bij jou af.

•

Je geeft deze afmelding zo snel mogelijk door aan de ledenadministratie.

•

Als ploegbegeleiding zorg je voor de recuperatie van de bal, sportzak, outfit,… van de
speler en je levert die in op het secretariaat.

•

Voor 15 juni inventariseer je welke leden van je team volgend seizoen weer meedoen,
zich afmelden of nieuw aanmelden. Je geeft dit vervolgens zo snel mogelijk door aan de
ledenadministratie.

Berichten van verhindering
•

De leden melden zich af voor trainingen, wedstrijden en tornooien bij de trainer (met
opgave van een reden).

•

Wanneer trainingen niet kunnen doorgaan dan meld je dit tijdig, via mail, aan de spelers
en het secretariaat zodat de zaal kan afgezegd worden.

•

Voor jeugdtrainers: verandering van trainer of bij annulering training tijdig melden
aan het secretariaat zodat verantwoordelijke Jeugdsportfonds (JSF) op de hoogte
kan gebracht worden.

Taken van de trainer / ploegbegeleider
•

De trainers krijgen bij aanvang van hun opdracht het sportieve plan en jeugdplan van de
club. Uiteraard volgen zij dit jeugdplan. De trainers kunnen hun opmerkingen op het
jeugdplan doorgeven en bespreken met de sportieve jeugdsprotcoördinator en alzo ook
meewerken aan aanpassingen en bijwerkingen aan het jeugdplan

•

De trainer zorgt ervoor dat de zaal (sporthal) voor de aanvang van een wedstrijd
klaargezet wordt door de spelers van zijn team, dit houdt in dat o.a. volgende zaken
worden klaargezet:
o

een tafel en 2 stoelen voor de officials

o

banken voor de thuisploeg en voor de bezoekers

o

eventueel de publiciteitsborden

Na de wedstrijd worden deze zaken door de spelers terug opgeborgen.
•

Naast het trainen van het team en het coachen van wedstrijden wordt het volgende van je
verwacht:
o

Je bent op de hoogte van het wel en wee binnen je team;

o

Je signaleert tijdig problemen en knelpunten die zich voordoen binnen het team of
met individuele spelers of ouders.

o

Je bespreekt bovenstaande met het bestuur;

o

Je stemt je wijze van trainen af op de algemene doelstelling en strategie binnen
OLSE Merksem HC.

o

Je zorgt ervoor dat er bij alle wedstrijden de tafelofficial op de hoogte is van de
deelnemende spelers en hun shirt nummer.

o

Je maakt (of laat dit maken) aan het begin van het seizoen:
▪

een verplaatsingsschema en je overhandigt dit aan de leden van je team:

▪

een overzicht van de te spelen wedstrijden met informatie over het tijdstip
en de plaats van de wedstrijd.;

▪

een lijst met de trainingstijden van je team en de tijdstippen waarop de
trainingen wegvallen;

▪

een lijst met de telefoonnummers van de spelers in je team

▪

een overzicht van alle spelers van je team

▪

een aanwezigheidslijst voor de trainingen van je ploeg en je vult die
wekelijks in.

•

Doet er zich tijdens de wedstrijd een incident of onregelmatigheid voor en wordt dit door
de scheidsrechter op het wedstrijdformulier genoteerd dan is de vereniging verplicht zich
te schikken naar de regels van het VHV en dan dien je mee te werken aan de procedures,
opgelegd door het VHV, zodat de boete die hieruit kan volgen, voor de club, zo laag
mogelijk blijft.

•

Je werkt actief mee aan een veilige sportomgeving voor de leden: sociale veiligheid,
sportief gedrag, fysieke veiligheid en voldoen aan de wettelijke regelgeving.

•

Ploegbegeleiders J12, J14, J16 zorgen voor een beurtrol : 2 vegers bij thuiswedstrijden
van heren/dames Nationale reeks

Problemen
· Heb je een probleem, bespreek dit dan met het bestuur.

