
Huishoudelijk reglement OLEN UNITED    

Stamnummer: 2025 

 

1. Inleiding 

 
DOEL: ONTWIKKELEN DOOR HET BEOEFENEN VAN DE VOETBALSPORT: 

 

Het is de bedoeling een duidelijke en gestructureerde opleiding te voorzien van het 

voetbalspel voor alle jeugdspelers met de uiteindelijke betrachting elke speler individueel 

optimaal te verbeteren en zoveel mogelijk doorstroming naar het eerste elftal te realiseren. 

Daarbij mag echter niet uit het oog verloren worden dat:  

een goede jeugdopleiding moet bijdragen tot het creëren van kwalitatief goede  

spelers die de mogelijkheid hebben om de selectie van het eerste elftal te halen, 

maar tegelijkertijd moeten we er voor zorgen 

dat minder getalenteerde jongeren kunnen blijven trainen en voetballen.  

Olen United wil er dus toe bijdragen dat al onze spelers met plezier kunnen voetballen. 

Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk en Olen 

United wil dan ook actief meewerken aan bewustwording op dit vlak bij spelers, begeleiders, 

trainers, verzorgers, ouders, supporters… 

 

2. Algemene gedragsregels 

 

Uitgangspunten 
 

Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent.  

Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal. 

- We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander. 

- We gedragen ons altijd sportief, zelfs wanneer de tegenstander zich minder 

sportief gedraagt. 

- We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, zelfs als deze een fout maakt. 

- Sport is er voor iedereen, niet alleen voor de uitblinkers. Daarom is het Olen 

United’s betrachting om alle jeugdspelers 50% van de totale wedstrijdduur te 

laten spelen, uiteraard rekening houdend met kwetsuren, schorsingen, 

afwezigheden…



 

In en rond het sportcomplex  

Het sportcomplex is van ons allemaal. We staan met zijn allen in voor de netheid ervan.  

We letten in ieder geval op de volgende punten: 

- Indien we rommel maken, ruimen we die nadien zelf op. 

- Indien glazen flesjes en/of glazen mee naar buiten genomen worden, brengen we 

deze steeds terug binnen. 

- Afval doen we in de daarvoor bedoelde vuilnisbakken. 

- Auto’s worden geparkeerd op, de daarvoor bedoelde parkeerterreinen. 

- Tijdens een wedstrijd blijven we als supporter achter de omheining. 

We lopen niet onnodig op de voetbalterreinen, we lopen dus om het veld heen als 

we naar de overkant moeten. 

Gedragsregels voor onze spelers 

Van onze spelers verwachten we: 

- Dat ze enthousiasme tonen om iets te willen leren, om het voetbal uit te oefenen. 

- Dat ze jaarlijks het lidgeld aan de club betalen. 

- Dat ze tijdig op de training zijn. 

- Dat ze voor een wedstrijd op het door de trainer afgesproken tijdstip aanwezig zijn. 

- Dat ze hun vuile voetbalschoenen buiten de douchecabines schoonmaken alvorens 

de kleedkamers binnen te gaan. 

- Dat ze zorg dragen voor het materiaal en de terreinen. 

- Dat ze na een training of wedstrijd douchen. 

- Dat ze de douchecabines netjes achterlaten en via een beurtrol helpen bij het 

schoonmaken van de douchecabines. 

- Dat ze zich steeds sportief gedragen 

- Dat ze respect tonen voor alle vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor de goede 

werking van de club. 

- Dat ze respect tonen voor de scheidsrechters, ploegleiding en supporters van zowel 

de thuisclub als de bezoekende club. 

- Dat ze hun medespelers steeds helpen en steunen, zich gedragen als onderdeel van 

een team.  

- Dat ze deelnemen aan de trainingen en wedstrijden waarvoor ze opgeroepen 

worden en de trainer/afgevaardigde tijdig verwittigen als ze door omstandigheden 

eens niet kunnen deelnemen aan een training/wedstrijd. 

- Dat ze de beslissingen van de scheidsrechter accepteren, zelfs al is de speler het er 

niet mee eens.



Rol en gedragsregels voor de begeleider/afgevaardigde 

De ploegafgevaardigde heeft een voorbeeldfunctie. Daarom wordt er verwacht: 

- Dat hij/zij steeds tijdig aanwezig is, zowel bij de thuis- als de uitwedstrijden. 

- Dat hij/zij zich sportief gedraagt tegenover de tegenstander EN de scheidsrechter. 

- Dat hij/zij na afloop van de wedstrijd de tegenstander en de scheidsrechter een hand gaat 

geven. 

- Dat hij/zij supporters en ouders wijst op hun uitlatingen tegenover eigen spelers, 

tegenstanders en de scheidsrechter.  

Bij thuiswedstrijden 

- Nazicht kleedkamers van eigen ploeg en van de tegenstander voor en na de wedstrijd.  

- Controleer de kleuren van de bezoekende club en voorzie de reservetruitjes indien de 

kleuren hetzelfde zijn als van de thuisploeg. 

- Zorg ervoor dat de douchecabines netjes worden achtergelaten, ook die van de tegenpartij. 

- Ontvang de scheidsrechter en wijs zijn/haar kleedkamer. Haal iets te drinken voor de 

scheidsrechter en reken zijn/haar onkosten af vóór de wedstrijd. (aan de kassa in de 

kantine, steeds noteren hoeveel geld je aan de scheidsrechter moest geven op het hiervoor 

voorziene blad) 

- Vraag voor de wedstrijd wat de scheidsrechter wil drinken tijdens de rust. Zorg dat dit klaar 

staat tegen de rust. Indien nodig houd je de sleutel bij van zijn/haar kleedkamer. 

- Na de wedstrijd bedank je de scheidsrechter en nodig je hem/haar uit om nog iets te 

komen drinken in de kantine. (indien het een jonge scheidsrechter is die vergezeld is van 

één van zijn ouders, geef je ook de begeleidende ouder een gratis consumptie) 

- Ontvang de tegenstander en wijs hun de juiste kleedkamer.  

- Mocht er bij de jeugdspelers een meisje bij zijn dat afzonderlijk wil douchen, bied je haar 

een vrije kleedkamer of de scheidsrechterkleedkamer aan. 

- Vul het wedstrijdblad zorgvuldig in (dat kan ook thuis op voorhand al gebeuren)en bezorg 

vanaf U15 de identiteitskaarten ter controle aan de scheidsrechter.  

- Bezorg de scheidsrechter een wedstrijdbal die je na de wedstrijd terug ophaalt en op de 

afgesproken plaats legt. 

- Neem ook een waterzak en een spons mee. 

- Draag steeds een witte armband. 

- Zorg ervoor dat na de wedstrijd de dug-outs netjes worden achtergelaten (lege flessen, 

trainingsvesten, hesjes, ballen meenemen en op de juiste plaats leggen) 

- Ga na de wedstrijd naar de scheidsrechter om (vanaf U15) het wedstrijdblad te controleren 

en de identiteitskaarten op te halen. Controleer steeds of de eindstand en eventuele 

bemerkingen van de scheidsrechter terecht zijn alvorens te bevestigen. 

- Haal aan de toog in de kantine de  drankbonnetjes voor je spelers en noteer het aantal op 

de hiervoor voorziene lijst. Deel de bonnetjes uit en de identiteitskaarten. (vanaf U15)  

- Laat de kleedkamers van eigen ploeg en tegenstander netjes achter. Met een aftrekker het 

water buiten trekken. 

- Zorg ervoor dat de zak met de vuile voetbaltruitjes binnengebracht wordt om te wassen. 



Bij uitwedstrijden 

- Je zoekt vooraf het juiste adres van de club waar je naar toe moet. 

- Zeker 5 minuten voor het afgesproken uur aanwezig zijn bij uitwedstrijden. 

- Controleer of iedereen aanwezig is op het vertrekuur. 

- Vraag of iedereen zijn/haar identiteitskaart bijheeft. Zo ben je er zeker van dat iedereen 

kan deelnemen aan de wedstrijd. 

- Neem de juiste spelersuitrusting mee. Vraag ook aan de trainer of hij de 

opwarmingsballen bij heeft. 

- Vul het wedstrijdblad zorgvuldig in (dat kan ook thuis op voorhand al gebeuren)en 

bezorg vanaf U15 de identiteitskaarten ter controle aan de scheidsrechter. Van trainer 

en ploegafgevaardigde moeten de identiteitskaarten ook  worden voorgelegd ter 

controle. 

- Neem ook een waterzak en een spons mee naast het veld. 

- Draag steeds een driekleurige armband. 

- Laat de dug-outs netjes achter (lege flessen, trainingsvesten, hesjes, ballen… terug 

meenemen)  

- Ga na de wedstrijd naar de scheidsrechter om (vanaf U15) het wedstrijdblad op de 

computer te controleren en de identiteitskaarten op te halen. Controleer steeds of de 

eindstand en eventuele bemerkingen van de scheidsrechter terecht zijn alvorens te 

bevestigen. 

- Zorg ervoor dat alle spelers weer veilig kunnen thuis geraken. 

- Zorg ervoor dat de zak met de vuile voetbaltruitjes in de kantine raakt om te wassen.  

 

Rol en gedragsregels voor de jeugdtrainer 

- Tijdig aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden. 

- Zeker 5 minuten voor het afgesproken uur aanwezig zijn bij uitwedstrijden. 

- De jeugdtrainer heeft op elk moment op EN naast het veld een voorbeeldfunctie. Geef 

sportief gedrag mee met je spelers. 

- Na afloop van de match de spelers van de tegenstander en de scheidsrechter een hand 

geven. 

- Zorg ervoor dat alle spelers kunnen spelen. 

- Maak met je spelers goede afspraken over de warming-up. Houd ook voldoende 

toezicht. 

- Ook na de match toezicht houden op je spelers. Controleer of ze de kleedkamers netjes 

achterlaten.  

- Breng je spelers verantwoordelijkheid bij voor orde en netheid. 

- Maak met je spelers duidelijke afspraken over afmeldingen voor wedstrijden en/of 

trainingen. Maak een lijst met telefoonnummers en mailadressen zodat je hen (of hun 

ouders) steeds kan bereiken indien nodig. 

- Indien het gedrag van één van de spelers (of ouders) niet strookt met de regels van de 

fair play, treed dan corrigerend op. Indien nodig neem je contact op met één van onze 

jeugdcoördinatoren. 



- Indien je als trainer niet aanwezig kan zijn op een training of wedstrijd, zorg dan zelf 

voor vervanging en indien dit niet lukt, meld het dan aan één van de 

jeugdcoördinatoren. 

- Bereid je trainingen duidelijk voor.  

- Neem je verantwoordelijkheid voor het trainingsmateriaal: leg alles waar het hoort en 

indien er iets stuk raakt, meld het dan aan de jeugdverantwoordelijken. 

- Hou de evoluties van de kinderen bij zodat je vragen van ouders kan beantwoorden 

indien ze ernaar vragen. 

- Praat regelmatig met de ouders van de spelers en betrek hen zoveel mogelijk in het 

clubgebeuren: samen iets drinken na de match, samen komen naar activiteiten van de 

club… 

- Neem ook de tijd om regelmatig je ploeg te evalueren. 

- Zorg ervoor dat alle spelers veilig thuis kunnen raken (indien de ouders er niet bij zijn) 

alvorens je zelf vertrekt.   

 

Gedragsregels voor de ouders van de jeugdspelers 

- Zorg ervoor dat je de spelers steeds positief aanmoedigt. 

- Toon respect voor alle spelers, ook voor de minder getalenteerde. 

- Geef tijdens de wedstrijd geen technische en tactische aanwijzingen  (daar dient de 

trainer voor) 

- Help bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd. 

- Zorg ervoor dat je zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of wedstrijd. 

- Betaal het lidgeld tijdig zodat de trainer aan een ploegopstelling kan beginnen.  

- Kritiek, op- en/of aanmerkingen op trainingen, begeleiding of organisatie kan gemeld 

worden aan de jeugdcoördinatoren en/of bestuursleden. 

- Haal uw kinderen tijdig op van de trainingen. De trainer is tenslotte geen kinderoppas.  

- Er mag niet gerookt worden in de kantine. 

- Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden 

tot een veld/complexverbod. 

- Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, pesten … wordt niet geaccepteerd. Sancties 

kunnen volgen indien men zich niet aan deze regel houdt. 

 

 

3. Interne afspraken 

Inschrijven  

Om te mogen voetballen dient men aangesloten te zijn bij de KBVB. Deze inschrijving is 
éénmalig. 
Hiervoor ga je naar de gerechtigde correspondent van de club. Deze zal je inschrijven  en 
ervoor zorgen dat je aangesloten raakt bij de KBVB en een bondsnummer krijgt. Pas nadien 
kan je (officieel) bij een club worden aangesloten. Om je te laten inschrijven bij de KBVB heb 
je je identiteitskaart en je pincode nodig. Indien het om een minderjarige gaat, moet de 



identiteitskaart van de ouder of voogd + pincode meegebracht worden + de kids-ID (indien je 
dit hebt) 
Vanaf het ogenblik dat je een bondsnummer hebt, mag je voetballen in een club naar keuze 
en ben je ook verzekerd (ARENA) tijdens trainingen en wedstrijden. 
 

Lidgelden  

Als je lid wordt van onze club, wordt er jaarlijks lidgeld gevraagd.  

Voor het seizoen 2020-2021 bedraagt het lidgeld: 

€ 130 (voor leden geboren 2012-2015) 

€ 150 (voor leden geboren 2004-2011) 

€ 170 (voor leden geboren 2003 en vroeger) 

Nadat het lidgeld betaald is, krijg je een voetbalbroekje, voetbalkousen, een trainingspak en 

een bal (op de eerste training). Deze blijven wel eigendom van de club en dienen indien nog 

bruikbaar, bij beëindiging als lid van Olen United, terug te worden binnengebracht bij één 

van de bestuursleden. 

 

Het lidgeld kan betaald worden op BE09 0689 3227 0057 met vermelding van de spelersnaam 

in het referentieveld. 

Voor grote gezinnen voorzien wij een korting van € 10 voor het 2de kind dat inschrijft en 

€ 20 vanaf het 3de kind. Deze korting mag je zelf verrekenen bij betaling van het lidgeld.  

Voor mensen met een OCMW-uitkering of vrijetijdspas is er een korting van € 10 

voorzien. Deze korting mag je ook zelf verrekenen bij betaling van het lidgeld.  

Indien je tot een groot gezin behoort, en ook een OCMW-uitkering hebt, geldt er een 

maximumkorting van 20 euro vanaf het 2de kind.   

Nieuwe jeugdspelers en kinderen die eerst enkele weken ‘willen proberen’ vooraleer zich aan 

te sluiten, mogen gedurende drie weken vrijblijvend deelnemen aan de trainingen. Uiteraard 

zijn ze dan nog niet verzekerd.  

Wanneer de ploegen zijn ingedeeld, zal iedereen op de hoogte gebracht worden van zijn of 

haar ploeg, trainingsuren, trainers en begeleiders, oefenwedstrijden en wedstrijdkalenders. 

 

 

 

 

 

 
 


