
Huisregels V.C.Langdorp 

 

Enkele richtlijnen in verband met het reilen en zeilen binnen de club: 

 

1. Stiptheid - aanwezigheid: 
- Op trainingsdagen ben je steeds minimum15 minuten voor de 

aanvang van de training aanwezig. Spelers die regelmatig te laat 

komen kunnen uit de ploeg geweerd worden. 

- Indien je niet aanwezig kan zijn op match of training gelieve dan 

tijdig je trainer te verwittigen. Bij afwezigheid tijdens match 

gelieve minimum 1 dag op voorhand te verwittigen.  

- Aanwezigheid wedstrijden: de trainer spreekt het uur van aanwezig 

zijn af op de training. Indien je niet aanwezig kan zijn op de training 

gelieve dan zelf contact op te nemen met de trainer om het 

vertrekuur te weten.  

- Er wordt steeds in het trainingspak van de club verzameld voor de 

wedstrijden. 

- Trainingspakken van VC Langdorp mogen enkel gebruikt worden bij 

wedstrijden. Trainingspakken worden nooit gedragen tijdens de 

trainingen of tijdens activiteiten die geen enkel verband hebben 

met VC Langdorp. 

- Voetbaltrainingen, voetbaltassen, wedstrijdkledij, regenjasjes, 

coachjassen en trainingsballen, al dan niet gesponsord, blijven 

steeds eigendom van de club en kunnen dus ieder moment terug 

geëist worden. Wanneer men de club verlaat dient men alle 

materiaal spontaan en in goede staat terug te geven. 

- Spelers die op regelmatige basis aanwezig zijn op training krijgen 

minimum 50% speelgelegenheid tijdens de wedstrijden dit  

behoudens blessures, schorsingen of onverwittigde afwezigheid van 

de speler tijdens trainingen of voorafgaande wedstrijden? 

 

2. Beleefdheid, gedrag, hygiëne: 
- Iedere speler dient zich correct te gedragen ten opzichte van: 

medespelers, trainers, afgevaardigden, bestuursleden, 

scheidsrechter, publiek en tegenstander. Als men zich hier niet kan 

aan houden kan het bestuur maatregelen nemen. 



- Van iedere speler wordt respect verwacht ten opzichte van de 

werkende mensen achter den toog en naast het veld.  

- Elke speler neemt een douche zowel na de training als na een 

wedstrijd. Schoenen worden niet onder de douche gereinigd.  

- Wanneer er problemen zijn of men niet akkoord gaat met de 

trainer, wordt dit steeds in eerste instantie met de trainer zelf. 

Daarna kan de coördinator of bestuursleden aangesproken worden.  

- De kleedkamers worden ordelijk gehouden, kledij hangen we steeds 

aan de voorziene kapstokken. 

- Voor elke jeugdspeler t.e.m. scholier is roken verboden binnen de 

omheining van de club en van de clubs die we bezoeken. 

- Voor elke jeugdspeler t.e.m. scholier is het gebruik van alcoholische 

dranken verboden binnen de omheining van de club en van de clubs 

die we bezoeken. 

- Voor elke (jeugd)speler is het gebruik van drugs verboden binnen de 

omheining van de clubs en van de clubs die we bezoeken. 

 

    3. Respect voor het materiaal:  
- De netten achter de doelen en de netten van de doelen zijn geen 

hang- of klimrekken. 

- Kegels, potjes, paaltjes, kleine doelen, ballen, …, worden na de 

training op een fatsoenlijke manier weggezet. 

- De kleedkamers worden ordelijk en net achtergelaten. 

- Vanaf Kadetten wordt er in samenspraak met de trainer een 

beurtrol afgesproken voor het reinigen van de kleedkamers. 

- De kantine wordt niet betreden met voetbalschoenen. 

- Voetbalschoenen zijn bij elke training en wedstrijd gepoetst.  

 

4.Het materiaallokaal wordt ordelijk gehouden 
- Enkel de trainer, de afgevaardigde en het bestuur hebben toegang 

tot het materiaallokaal.  

- Drinkbaar water wordt er na de trainingen enkel verdeeld door 

trainer of afgevaardigde. Dit gebeurt buiten aan de deur van het 

materiaallokaal op een fatsoenlijke manier. 

  

5. Netheid van het terrein en zijn omgeving:  
- snoeppapiertjes, blikjes, plastiekenbeker, …, kan men kwijt in de 

vuilbakken.   

- Er worden geen glazen of flesjes uit de kantine meegenomen. Na de 

trainingen of tijdens de rust worden de drankbekertjes steeds in 

een vuilbak gedeponeerd.  

Het Bestuur. 


