
HUISHOUDELIJK REGLEMENT FUSION ACADEMY OOSTENDE 2022-2023 

GOEDE AFSPRAKEN MAKEN GOEDE VRIENDEN MAKEN HAPPY KIDS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het succes van onze werking en de mooie resultaten die we jaar na jaar kunnen presenteren, zijn enkel 

mogelijk omdat elke “speler” in onze vereniging weet wat van hem/haar verwacht wordt. Elk lid van 

Fusion Oostende gedraagt zich in functie van de 4 pijlers van de vereniging. 

  
- Fun  

- Motivatie / Positieve sfeer  

- Respect  

- Familie  
 

 

Ouders, spelers, trainers en bestuursleden werken samen met respect en waardering voor elkaar en voor 

de pijlers van de vereniging. Discipline, beleefdheid, een correcte sociale omgang, orde en netheid, …  zijn 

minstens even belangrijk als het voetbaltechnische verhaal. Als club willen we ook telkens ons visitekaartje 

afgeven en dus is het handig om enkele afspraken te maken. 

 

 
VOOR SPELERS 

 

- Bij elke training en wedstrijd begroet je de trainer, ploegafgevaardigde en ploeggenoten. 

- Kom steeds op tijd op een training of wedstrijd. Niet te laat maar ook niet veel te vroeg. Ten 

vroegste 15 minuten voor het afgesproken uur en ten laatste 5 min na het afgesproken uur. Wie 

niet aanwezig kan zijn of niet op tijd is, waarschuwt de trainer. Zo kan de training aangepast 

worden in functie van het aantal aanwezige spelers. 

- We blijven beleefd tegen de scheidsrechter, trainer en afgevaardigde. Bij ontoelaatbaar gedrag dat 

ingaat tegen onze pijlers volgt een sanctie (tijdens wedstrijd = onmiddellijke vervanging). 

- Na elke wedstrijd geven we een vuistje aan de scheidsrechter, tegenstander en supporters. 

- Alle spelers nemen na een training/wedstrijd een douche (enkel uitzonderingen mogelijk bij U9 en 

meisjes). Wie geen douche neemt, verliest de kans om geselecteerd te worden voor wedstrijden. 

- Er dient zorg gedragen te worden voor de infrastructuur en de uitrusting, zowel bij thuis- als 

uitwedstrijden. De kleedkamers worden netjes achtergelaten en zijn te klein om als speelplaats te 

worden gebruikt. 

https://www.skwachtebeke.be/charter/ouders


  

- Wie een (licht) letsel heeft, meldt dit onmiddellijk aan de trainer. 

- Drink vóór je dorst hebt; het beste tijdstip om te drinken is enkele minuten voor de wedstrijd, na 

de opwarming. Drink opnieuw kleine hoeveelheden tijdens de rust. Als drank gebruik je best water 

en/of suikerwater.  
        

  Enkele tips voor het maken van een dorstlesser: 

• 1l water + 60gr suiker + enkele schijfjes citroen of sap van citroen/sinaasappel 

• 1l water + 100 ml druivensap 
 

- Bij uitwedstrijden verzamelen we op een afgesproken plaats zodat we als een ploeg de verplaatsing 

maken.  

- NIET VERGETEN: je wedstrijdshort en wedstrijdkousen breng je zelf mee. Wij voorzien enkel het 

shirt. Wie zonder identiteitskaart (vanaf 12jaar), short of kousen naar de wedstrijd komt, kan niet 

opgesteld worden voor de betrokken wedstrijd. We vragen ook aan alle spelers/speelsters om hun 

jas met kap aan te hebben op wedstrijddagen 

- Neem geen waardevolle spullen mee naar een training of een wedstrijd. De club kan niet 

verantwoordelijk worden gesteld bij verlies of diefstal.  

- Kan de kleedkamer niet worden afgesloten dan raden we je aan alles in een plastic zak aan de 

afgevaardigde te geven. 

 

 
VOOR OUDERS VAN JEUGDSPELERS 

 

- Onderschrijf ons Happiness-charter (https://youtu.be/AsTXXWmMG6Q) en word een ambassadeur 

van ons project. Toets elke reactie af aan onze pijlers en maak je keuze voor onze pijlers ook 

expliciet. 

- Onderteken de engagementsverklaring voor ouders. 

- Neem deel aan de infomomenten voor (nieuwe) ouders aan de start van elk seizoen en de jaarlijkse 

ledenvergadering. 

- Elke ouder wil graag zijn/haar kind zien schitteren. Dat is begrijpelijk. Probeer toch "mijn kind, 

schoon kind" te relativeren en rekening te houden met het algemeen belang.  

- Wees positief kritisch tegenover ALLE spelers/speelsters en blijf de jongens/meisjes steunen.  

Moedig alle spelers/speelsters aan, zelfs als ze verliezen. Een pluimpje doet hen zweven. 

- Als de trainer je zoon/dochter een keer op de bank zet, weet dat het de speler op termijn ten 

goede komt. Begrijp je iets niet of wil je verduidelijking, spreek de trainer hier rustig over aan. Praat 

dit meteen uit zodat het geen aanleiding is tot misverstanden en frustraties. Wees zuinig met 

(a)sociale media en communiceer persoonlijk.  

- Heb respect voor het werk van de scheidsrechter, hij is ook maar een mens. 

- Voetbal is een groepssport, wie scoort is niet zo belangrijk, een assist is minstens even belangrijk. 

Plezier beleven nog belangrijker! 

- Aanwezigheden op trainingen is niet alleen voor de ontwikkeling van je kind belangrijk maar ook 

voor de ontwikkeling van de ploeg. Ook vanuit die bezorgdheid (maar ook omwille van hygiënische 

en gezondheidsredenen) vragen we ouders hun kinderen aan te moedigen om na elke training te 

douchen.  

- MELD ELKE AFWEZIGHEID RUIM OP TIJD. Dit is van belang voor het uitwerken van kwalitatieve 

trainingen maar ook voor het vastleggen van de trainingslocaties. Ouders brengen ten laatste 24u 

op voorhand de trainer of in het geval van wedstrijden de jeugdverantwoordelijke. 

https://youtu.be/AsTXXWmMG6Q


- Gezond enthousiasme langs de zijlijn juichen we van harte toe. 

- Laat de coaching over aan de trainer. Van het begin van de wedstrijd tot het einde van de wedstrijd 

vertrouwen we op de trainer. Pas na de training en/of wedstrijd gaan we naar onze zoon/dochter 

toe. Ouders die toch voetbaltechnische instructies geven aan spelers zullen worden aangesproken. 

- De ouders staan in voor de begeleiding van de spelers van en naar het veld. 

- De ouders staan in voor het tijdig betalen van het lidgeld zodat elke jeugdspeler verzekerd is tegen 

lichamelijke ongevallen en deel kan nemen aan de wedstrijden. Leden waarvan het lidgeld niet is 

betaald na de kennismakingsessies kunnen niet meer deelnemen aan de trainingen. Bij 

betalingsproblemen neem je best contact op met de financieel verantwoordelijke zodat een 

oplossing kan worden uitgewerkt. 

- De ouders geven het goede voorbeeld door tijdig aanwezig te zijn wanneer wordt verzameld voor 

het spelen van wedstrijden. Je bent 15min voor het afgesproken uur van vertrek aanwezig. Heb je 

vertraging dan laat je dit ten laatste 15min voor het afgesproken uur van verzamelen weten. Wie 

te laat is speelt niet! 

- Het lidgeld wordt jaarlijks voor kennisgeving aan de leden en ouders van minderjarige leden 

gepresenteerd tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. De aanwezigheid van alle leden is vereist. 

- Wanneer de inschrijving administratief en financieel is verwerkt, ben je volwaardig lid van Fusion 

Academy vzw. In overleg wordt je aansluiting bij de KBVB en VZVB aangevraagd en zijn ook de 

regels van deze federaties op je van toepassing. Hierdoor kun je ook niet zonder toestemming van 

club veranderen of deelnemen aan trainingen/wedstrijden van clubs waarmee Fusion Academy 

geen samenwerkingsverband heeft. Info hierover kun je steeds opvragen via gc@fusionoostende.be  

- Terugbetaling van lidgelden kan conform de beslissing van de Algemene Vergadering enkel indien 

een lid omwille van eenzelfde medische ongeschiktheid het seizoen niet kan starten en eindigen.  

- Wie na 30/4 van club wil veranderen en zelf geen ontslag nam, kan dat enkel volgens de  

procedures die door het dagelijks bestuur werden vastgelegd. 

- Ouders die (ondanks een informeel en een formeel gesprek met afspraken) het huishoudelijk 

reglement en/of de engagementsverklaring niet naleven, worden gevraagd een gedragscode te 

ondertekenen. Deze herstelgerichte benadering wil ouders sensibiliseren voor en aanzetten tot een 

gedragsverandering die de ontwikkelingskansen van hun kind veilig stellen. Het niet naleven van 

deze gedragscode impliceert dat het gedrag van de ouder de verdere deelname van het kind 

onmogelijk maakt! 

- Wordt ook eens een jaartje jeugdtrainer, afgevaardigde of bestuurslid. 

 

 
VOOR TRAINERS 

 

- Onderschrijf de deontologische code voor Fusion medewerkers en bewaak de waarden en normen 

die de basis van ons project vormen. 

- Maak een goede voorbereiding. De trainingen zijn een vertaling van onze pijlers en onze 

opleidingsdoelstellingen. Als gediplomeerde trainer werk je deze trainingen uit binnen een 

vooropgestelde jaarplanning met maandelijkse thema’s. Zorg voor een goede indeling van de 

training. Zorg eveneens voor voldoende oefenstof en afwisseling.  

- Hou rekening met wisselende omstandigheden zoals weersomstandigheden, kwaliteit van het veld, 

de samenstelling van je groep. 

- Bij wedstrijden en tornooien wordt de ploeg begeleidt door de trainer. Voor het administratieve 

luik en logistieke organisatie kan hij/zij beroep doen op een ploegafgevaardigde of teammanager. 

Maak de nodige afspraken zodat het vervoer tijdig geregeld is. 

mailto:gc@fusionoostende.be


- Zorg voor orde en netheid in de kleedkamer. Hou daarom toezicht op de juiste ogenblikken. 

- Stimuleer elk kind om te douchen. Je verplicht niet maar speelt in op de weerstand bij het kind. 
 

- Bij de buitentrainingen/wedstrijden zijn scheenbeschermers verplicht. Zie er daarom ook op toe 

dat hier geen uitzonderingen worden toegestaan. 

- Er wordt met aangepast schoeisel gespeeld op gras-, kunstgras- en zaalterreinen. 
 

- Heb oog voor onveilige situaties. Laat kinderen niet zonder toezicht materiaal opbergen, doelen 

verplaatsen, … maar zie er ook op toe dat wie met de fiets komt over een goede verlichting beschikt. 

Kijk ook steeds met de ploegafgevaardigde na of de doelen veilig verankerd zijn. 
 

 
www.voetbalveilig.nl  

 

- Het opvolgen van onze jeugdspelers vraagt veel werk. Om die opvolging zo efficiënt mogelijk te 

organiseren worden de aanwezigheden van de spelers bijgehouden via de clubapp en het 

spelersmanagementsysteem aangevuld met individuele nota’s. 

- Elke trainer beschikt over kwaliteitsvol trainingsmateriaal. Bovendien is er voor elk kind een bal 

voorzien. Elke trainer is verantwoordelijk voor zijn eigen materiaal. Bij beschadigingen of verlies 

wordt de aankoopverantwoordelijke steeds op de hoogte gebracht (nathalie@fusionoostende.be)  

- Voetbal is een teamsport. Stimuleer dan ook een goede teamgeest en heb aandacht voor elke vorm 

van afwijkend gedrag. 
 

- De grootste frustraties ontstaan door misverstanden. Het is dan ook van groot belang dat de 

trainer goed (en vaak) communiceert met de spelers, de ouders, de technisch verantwoordelijke 

jeugdopleiding, de sportief manager, de algemeen verantwoordelijke en bestuursleden. De trainer 

geeft uitleg aan ouders over afspraken/regels en de visie van de club. Hij stimuleert bovendien de 

betrokkenheid bij elke ouder. 
 

- Werk aan je eigen professionalisering en doe zelf voorstellen om je eigen functioneren te kunnen 

verbeteren. 

- Werk mee aan een positieve uitstraling en geef vorm aan positieve coaching! 

 

 

http://www.voetbalveilig.nl/
mailto:nathalie@fusionoostende.be
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