FC Patro Hoevenen
Sportcentrum Blokwegvelden
Kerkstraat 89 - 2940 Hoevenen
Tel. Terrein : 03/605.63.25

Intern Huishoudelijk Reglement
Artikel 1: Algemeen
1.1 Doelgroep
Alle leden van F.C. Patro Hoevenen en ZVC Patro Hoevenen, verder genaamd “de club”
verbinden zich ertoe zich te onderwerpen aan het Huishoudelijk Reglement, waarvan zij
geacht zijn de inhoud te kennen.
1.2 Inschrijving
Elk nieuw lid wordt bij aansluiting bij de club in het bezit gesteld van dit reglement. Hij/zij
wordt ook verzocht de brief te ondertekenen: “Wat verwacht FC Patro Hoevenen van onze
spelers en ouders“. Hij/zij ontvangt ook een kopij van het “Ethisch Charter“, dat nogmaals de
gedragsregels onderstreept, die toepasbaar zijn in onze omgangsvormen. Onder leden wordt
verstaan alle personen die door (digitale) ondertekening van hun aansluiting toegewezen
werden aan de club, hetzij als bestuurslid, hetzij als oefenmeester of afgevaardigde, hetzij als
speler. Zij worden als volwaardig lid in de club opgenomen, na betaling van het vastgestelde
lidgeld.
1.3 Doelstellingen
Onze club is een organisatie, die zich verbindt om in een open en familiale sfeer
voetbalmogelijkheid aan te bieden. Er worden geen spelersvergoedingen uitbetaald en de
samenwerking gebeurt op 100% vrijwillige basis als een vorm van pure liefhebberij.
De indeling van de ploegen zal steeds in samenspraak met de verantwoordelijke jeugd- en
seniorencoördinatoren gebeuren, en waar verantwoord en mogelijk, wordt met de
spelersbelangen rekening gehouden, maar het algemenen clubbelang zal steeds primeren.
Het komt de oefenmeester/ploegafgevaardigde soeverein toe de ploeg samen te stellen en
de wisselspelers aan te duiden, en dit in lijn met de vooropgestelde filosofie van de club, dat
alle aangesloten leden speelgelegenheid dienen te krijgen.
1.4 Bestuur
De club wordt vertegenwoordigd door de leden van het kernbestuur, die in haar taken
wordt bijgestaan door de leden van de algemene bestuursvergadering. Hierin worden mede
opgenomen: de oefenmeesters en afgevaardigden. Enkel en alleen het kernbestuur van de
club is bevoegd om bestuursdaden te stellen. In alle andere gevallen wordt het clubbestuur
ontslagen van alle aansprakelijkheid. Het kernbestuur kan en mag, nadat alle betrokken
partijen gehoord werden, een oordeel vellen en een sanctie uitspreken. Dit kan, rekening
houdende met de ernst van de feiten, gaan van een laatste verwittiging tot schrapping uit de
club.

Artikel 2: Oefenmeesters en Afgevaardigden
2.1 Oefenmeesters
Elke voor de club optredende oefenmeester dient in het bezit te zijn van een geldige
aansluiting bij het verbond. De oefenmeester draagt de sportieve verantwoordelijkheid
voor de ploeg waar hij/zij voor optreedt. Hij/zij dient zich te onderwerpen aan de
reglementen van het verbond, waarvan hij/zij geacht wordt deze te kennen.
De oefenmeester dient zich te houden aan de clubdiscipline en wordt geacht elke beslissing,
welke door het kernbestuur genomen wordt, uit te voeren. Hij/zij zal er steeds voor zorgen
dat zijn/haar ploeg de reputatie van de club positief uitstraalt, en een voorbeeld is van tucht
en discipline. Hij/zij zal zich er steeds van vergewissen dat er geen door het verbond
geschorste of niet-aangesloten spelers worden opgesteld.
Tijdens de oefenstonden draagt de oefenmeester zorg voor de door de club ter beschikking
gestelde materialen, volgens het principe van de goede huisvader. Hij/zij zal er steeds voor
zorgen dat de materialen, gebruikt bij trainingen (ballen, kegels, doelen, ...) steeds netjes en
rein terug op de voorbestemde plaats worden gelegd.
Hij/zij zorgt ervoor dat de oefenstonden steeds op de afgesproken tijdstippen aanvangen,
dat op wedstrijddagen de geselecteerde spelers tijdig aanwezig zijn en zich voorbeeldig
gedragen op het voetbalveld en dat zijn afgevaardigde tijdig van alles op de hoogte wordt
gebracht.
De jeugdoefenmeester zal zich steeds aan de gemaakte afspraken met de jeugdcoördinator
houden, en bezorgt steeds alle gevraagde informatie aan de jeugdcoördinator, en dit binnen
de kortst mogelijke termijn.
2.2 Afgevaardigden
Elke voor de club optredende afgevaardigde dient in het bezit te zijn van een geldige
aansluiting bij het verbond. Hij/zij draagt de toegewezen armband, om zich als dusdanig te
identificeren. De afgevaardigde draagt de verantwoordelijkheid voor de ploeg waar hij/zij
voor optreedt. Hij/zij dient zich te houden aan de reglementen van het verbond, waarvan
hij/zij geacht wordt deze te kennen.
De afgevaardigde dient zich te onderwerpen aan de sportieve eisen van de oefenmeester
van de ploeg waar hij/zij voor optreedt.
Hij/zij zal ervoor zorgen dat zijn/haar ploeg de reputatie van de club positief uitstraalt, en
een voorbeeld is van tucht en discipline. De afgevaardigde zorgt ervoor dat de
wedstrijdbladen tijdig en correct (!) digitaal worden ingevuld. Samen met de oefenmeester
zal hij/zij zich er steeds van vergewissen dat er geen door het verbond geschorste of nietaangesloten spelers worden opgesteld.
De afgevaardigde zal er zorg voor dat dragen dat de scheidsrechters steeds op een
voorbeeldige manier worden ontvangen, en dat de spelers zich (ook buiten het speelveld en
in de kleedkamer) disciplinair gedragen.
Hij/zij zal erop toezien dat de sportkledij steeds ruim voor het aanvangsuur van de wedstrijd
ter plaatse is, dat de kleedkamers ordelijk en proper worden achtergelaten en ter
beschikking zijn voor de volgende match. Bij thuiswedstrijden dient de afgevaardigde erop
toe te zien dat de kleedkamer van zowel de eigen ploeg, als de tegenpartij na de wedstrijd

gebruiksklaar wordt achtergelaten; dat de sportkledij steeds volledig (!) wordt verzameld om
gewassen te worden.
Bij thuiswedstrijden dient de terreinafgevaardigde zich te vergewissen van de staat der
kleedkamer van de tegenpartij. Schade of mankementen aan de installaties dient te worden
vastgesteld in het bijzijn van de scheidsrechter en de afgevaardigde van de tegenpartij.
Bij kwetsuur of ongeval van een speler of lid van de club, dient de afgevaardigde deze in het
bezit te stellen van het voorziene ongevallenformulier, zodat het slachtoffer zich steeds in
orde kan stellen betreffende de ongevallenverzekering.
De afgevaardigde handelt steeds als verantwoordelijke van de ploeg van de club waarvoor
hij/zij optreedt. Gebreken aan spelersuitrusting, evenals gebeurlijk wangedrag van één van
de leden dient onverkort te worden gesignaleerd aan de clubleiding.
Artikel 3: Spelers
3.1 Algemeen
De speler dient zich te onderwerpen aan de clubdiscipline en de richtlijnen van de
clubverantwoordelijken. Hij zal steeds een voorbeeld zijn van discipline en tucht. De speler is
een sportman en viert zijn succes, of verbijt zijn verlies en ontgoocheling, met respect voor
medespeler, tegenstrever, toeschouwer en spelleiding.
De speler zal zich steeds inzetten om met de club te zegevieren. Hij beoogt niet het
persoonlijk succes, wel het clubsucces. Een speler zal nooit openlijk kritiek uiten en
achterklap spuien. Hij zal in voorkomend geval steeds met de clubverantwoordelijken
hierover communiceren.
Kritiek op clubleiding, medespelers, spelleiding of trainingsstaf gebeurt steeds
binnenskamers in aanwezigheid van de betrokkene zelf.
Het kernbestuur behoudt zich het recht voor elke overtreding hierop passend te
sanctioneren.
De speler heeft respect voor zijn sportkledij, de sportinfrastructuur en het ter zijner
beschikking gestelde materiaal. Hij/zij zal de clubruimte nooit betreden met
voetbalschoenen.
De club eist absolute reinheid in de kleedkamers. Help elkaar om na elke training en
wedstrijd de kleedkamer ordelijk achter te laten. Andermans smerigheid en vuiligheid
opkuisen is geen pretje!
Ringen, oorringen, neusringen, piercings, halskettingen, armbaden en horloges kunnen
leiden tot ernstige blessures en worden door de speler van de club niet gedragen. Voor
eenieders veiligheid en gebeurlijke aansprakelijkheid bij kwetsuur of ongeval wordt de speler
geadviseerd ze niet te dragen tijdens oefenstonden. Tijdens wedstrijden is het formeel
verboden.
De speler dient zich steeds tijdig op de afspraak aan. Afwijkingen kunnen enkel worden
toegestaan na overleg met de oefenmeester of afgevaardigde. De trainingen dienen stipt te
worden opgevolgd. Verwittig steeds tijdig je oefenmeester of ploegafgevaardigde van het
eventueel te laat komen of onbeschikbaar zijn op een bepaalde afspraak.
Indien de clubleiding vaststelt dat de speler stimulerende middelen of een verboden product
gebruikt zonder uitdrukkelijk voorschrift van de behandelende dokter of wanneer de
clubleiding vaststelt dat de speler deze producten of drugs verhandelt zal hij/zij onmiddellijk
uit de club worden geschrapt.

Een speler die de club vroegtijdig verlaat, verbindt zich ertoe de hem ter beschikking
gestelde kledij en materialen in goede staat terug te bezorgen aan de club. Bij nalatigheid
hiervan verbindt de speler zich ertoe deze aan de club terug te betalen.
3.2 Selectie Eerste Elftal
De speler van het eerste elftal is zich bewust van de uitstraling en de voorbeeldfunctie die
het eerste elftal binnen de club bekleedt. Hij is een voorbeeld voor de jeugd van de club en
zal zich hiernaar gedragen.
Bij elke thuiswedstrijd, zowel vriendschappelijk als competitief, komt de speler steeds na
de wedstrijd in de clubruimte om de toeschouwers te begroeten. Probeer een perfecte
harmonie met de supporters te bewerkstelligen. Bedenk steeds dat zonder hun steun de
club geen bestaanszekerheid heeft.
Niet geselecteerde spelers van de selectie van het eerste elftal worden geacht mee te spelen
in een hen door de trainingsstaf aangeduide ander vertegenwoordigend elftal van de club.
De speler aanvaardt zijn niet-selectie als een sportman en bewijst zijn kunnen voor vriend en
tegenstrever. Bij weigering of niet-aanvaarding door de speler behoudt de clubleiding zich
het recht voor de betrokken speler te sanctioneren.
Artikel 4. Wedstrijden
Zinloze gele of rode kaarten wegens kritiek aan de spelleiding of ongehoord gedrag kunnen
worden bestraft door het kernbestuur. Na de betrokkene gehoord te hebben, oordeelt zij
hierover soeverein.
Artikel 5. Ongevallen
Vraag bij kwetsuur of ongeval steeds aan je ploegafgevaardigde het door het verbond ter
beschikking gestelde ongevallenformulier. Bezorg dit volledig ingevulde ongevallenformulier
(door behandelende arts én speler) binnen 48 uur na het ongeval aan de
verzekeringsmaatschappij. Gebeurt dit niet tijdig, wordt de club ontslagen van alle
verantwoordelijkheid en eventuele financiële gevolgen.
Artikel 6. Evenementen ten dienste van de club
Elke speler wordt geacht aanwezig te zijn op vooraf aangekondigde evenementen ingericht
door/ of ten voordele van de club. Elke speler draagt zijn steentje bij in de
clubruimtewerking.
Artikel 7. Alcoholverbod rond de speelvelden
Uit veiligheidsoverweging is het strikt verboden drank- of eetgerei mee te nemen uit de
clubruimte of recipiënten te gebruiken, die verwondingen kunnen toebrengen aan
sportbeoefenaars of toeschouwers. Zonder beperkend te zijn worden hier vooral glazen
pinten, bekers of drankflessen bedoeld.
Met onmiddellijke ingang en dit geldt als kennisgeving aan alle aangesloten leden,
opgesomd onder artikel 1 van dit intern huishoudelijk reglement, is het NIET TOEGELATEN
alcoholische dranken te nuttigen in de ONMIDDELLIJKE en RUIMTELIJKE NABIJHEID VAN DE
TERREINEN, gelegen Hoevenen, Blokwegvelden, Kerkstraat 89. Dit algemeen verbod heeft

ook kracht van uitvoering, indien deze leden op dat ogenblik niet op een wedstrijdblad
voorkomen en als toeschouwer dienen te worden beschouwd.
Slotwoord:
Dit Huishoudelijk Reglement heeft tot doel elk lid van onze gemeenschap een leidraad te
geven binnen de club. De clubleiding behoudt zich te allen tijde het recht voor dit
Huishoudelijk Reglement aan te passen waar zij het nodig acht. Elke aanpassing wordt na
bekendmaking onmiddellijk van kracht.
Indien iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt, zijn wij ervan overtuigd dat het bij
onze club voor ieder lid, in zijn hoedanigheid, makkelijk en prettig vertoeven wordt.
Tenslotte beoefenen wij allen samen graag met vol plezier onze gemeenschappelijke hobby:
VOETBAL, en als we dat allen samen doen met onze neus in dezelfde richting zal het
beoogde doel veel makkelijker bereikt worden.
Bedenk steeds dat onze club leeft door en steunt op de onverdroten inzet van vele
vrijwilligers. Wij rekenen op uw inzet wanneer door de club op JOU en/of je ouders beroep
gedaan wordt bij het vervullen van de clubruimtewerking. Ontloop je verantwoordelijkheid
niet door steeds dezelfden met deze morele plicht op te zadelen.

Het bestuur wenst je veel spelvreugde in onze vereniging.
Heruitgave augustus 2009
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Wat verwacht PATRO HOEVENEN van onze spelers en ouders
Communicatie: Die gebeurt via vergadering, clubblad, website. Maar vooral via het
dagdagelijkse, mondelinge contact. Via de oefenmeester en/of afgevaardigde van je ploeg.
Hier een aantal regels binnen onze club:
• Alle leden van Patro Hoevenen dienen zich te conformeren aan de gestelde
gedragsregels (normen en waarden) binnen onze vereniging. Een vereniging kan alleen
goed functioneren als ieder lid zich houdt aan een aantal simpele, normale afspraken.
Wij gaan er dus van uit dat iedereen zich hieraan houdt en ook elkaar aanspreekt als
iemand een afspraak vergeten is.
• Wij zijn natuurlijk lid van de vereniging om te voetballen. We beseffen ook dat er andere
dingen moeten gebeuren om dat voetbal voor ons mogelijk te maken, bijv. onderhoud
velden, kleedkamers, clubruimte, en we beseffen dat iedereen daarbij kan helpen.
Omdat we regelmatig op jullie hulp rekenen voor bepaalde taken houden we bewust het
lidgeld zeer laag, zodat onze club voor iedereen toegankelijk blijft. De hulp bij het
opkuisen van de kleedkamers, tapbeurt in de clubruimte,enz.. zal gebeuren via een
beurtrol. Hiervoor rekenen we ten zeerste op jullie medewerking en deze van alle
ouders.
• We schenken geen alcoholische dranken aan leden jonger dan 16. Tijdens
wedstrijden/oefenstonden mogen buiten de clubruimte geen dranken in een glas en
geen alcohol worden meegenomen.
• We houden de kleedkamers zo proper mogelijk: voetbalschoenen worden buiten
schoongemaakt en niet in de kleedkamer, en we maken onze kleedkamer en die van de
tegenstander schoon na gebruik, we zadelen daar niet iemand anders mee op.
• We willen bekend staan als sportieve vereniging en nemen daarom een positieve
houding aan t.o.v. de scheidsrechter.
• We behandelen ook onze tegenstanders en toeschouwers met respect.
• Naast de lijn proberen we een voorbeeld te zijn voor onze kinderen.
• Onze vraag is om je kinderen positief aan te moedigen.
Breng hem of haar verantwoordelijkheidsgevoel bij t.a.v. kleding en andere materialen
van zichzelf, medespeler of van de club. Wanneer de speler niet aanwezig kan zijn op
training of wedstrijd willen we verzoeken om de trainer hier vooraf van te verwittigen !!!
Steun hem of haar door zijn of haar wedstrijden te bezoeken. Laat de ploegopstelling en
het tactische spelletje over aan de trainer en begeleider. Wij staan steeds open voor
goede raadgevingen of vragen voor of na de training of een wedstrijd.
• Als je naar de training komt kijken, neem dan een dusdanige afstand in acht dat je het
trainingsverloop niet verstoort.
• Alvast bedankt voor de goede samenwerking, zodat onze club zijn familiale karakter blijft
behouden en dat RESPECT op de 1e plaats komt.
Handtekening ouders,

Handtekening lid,

Gelieve deze brief gehandtekend terug te bezorgen aan de trainer of iemand van het
kernbestuur. Gelieve ook onderstaand strookje in te vullen zodat wij onze spelersgegevens
kunnen updaten. Alvast bedankt.
Naam + achternaam : ……………………………………………………………………
Adres :

……………………………………………………………………

Tel speler :

……………………………………………………………………

Tel ouders :

……………………………………………………………………

Mailadres speler :

……………………………………………………………………

Mailadres ouders :

……………………………………………………………………

