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Voorwoord
Beste ouders, beste spelers,

Het seizoen 2014-2015 was voor ons allemaal een nieuwe start.
We zijn nu één jaar verder en wat nu reeds is verwezenlijkt had niemand kunnen voorspellen.
Dankzij onze sponsors en medewerkers beschikken we binnenkort over een pareltje van een
vernieuwde kantine + 2 extra nieuwe kleedkamers + een nieuw kunstgrasveld, zodat we ook tijdens
de winter buiten kunnen blijven trainen.
Ook op sportief vlak beleefden we een topseizoen, onze A-ploeg speelde kampioen in 2de provinciale
en ons B-team dwong via de eindronde de promotie naar 3de provinciale af.
Bij de jeugd kenden we een enorme toevloed aan nieuwe spelers, zodat we het komende seizoen
met verschillende A- en B- ploegen zullen starten.
Doorstroming naar één van onze seniorenploegen blijft hierbij zeer belangrijk.
EEG zal de nieuwe competitie 2015-2016 aanvatten met maar liefst 20 ploegen in competitie.
Dit alles betekent natuurlijk: meer matchen, meer trainingen, meer werk voor onze medewerkers.
Daarom nog eens een warme oproep naar helpende handen, al is het maar voor een paar keer per
seizoen. Vrijwilligers worden steeds zeldzamer, dus rekenen we op de steun van de ouders,
sympathisanten, …. om eens een handje mee te helpen tijdens de activiteiten of in de kantine.
Eetfestijnen, van deur toe deur verkopen, tornooien enz. ze zijn een belangrijke bron van inkomsten.
Onze fanion spelers zijn verplicht om mee te helpen op eetfestijnen + jeugdwedstrijden van onderen tussenbouw te begeleiden. Maar ook van iedere jeugdspeler wordt verwacht dat men minstens 1x
per seizoen meehelpt aan één of andere activiteit, de kleintjes verzorgen de verkoop van truffels en
mattentaarten. De grotere kunnen meehelpen op eetfestijnen, tornooien, enz.
Enkel op die manier blijft het draaglijk voor de vaste medewerkers. Alvast dank!
Hierna kan je het huishoudelijk jeugd-reglement terugvinden met als doel, duidelijke afspraken te
maken binnen onze club. Een voetbalclub is een piramide met de jeugd als brede basis en het A-elftal
als top. Wij streven naar een optimale samenwerking in alle gelederen, want alleen samenwerking
maakt sterk.
Door aan te sluiten bij Eendracht Elene Grotenberge verklaren spelers en ouders zich akkoord met
de inhoud van dit huishoudelijk reglement en zullen dit ook respecteren.
Wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze club stelt en garanderen u een kwalitatieve
opleiding.

Koen Mons
Voorzitter
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Opleidingsvergoeding
Het bedrag van het de opleidingsvergoeding (lidgeld) zal per seizoen worden vastgelegd door het
bestuur.
Ondanks de vele kosten aan de verbouwing van de kantine en de aanleg van het kunstgrasveld zijn
onze bestuurders er in geslaagd om het lidgeld niet te verhogen. Het lidgeld voor volgend seizoen:
- Bestaande leden betalen €200, mini sportpakket inbegrepen. (kousen, broekje + T-shirt)
- Nieuwe leden geboren in 2009 of later betalen €200, volledig sportpakket inbegrepen (*).
- Nieuwe leden geboren in 2008 of vroeger betalen €260, volledig sportpakket inbegrepen(*).
(*) Een volledige sportpakket bestaat uit: één paar kousen, voetbalbroekje, T-shirt, trainingsvest +
broek, sporttas en bal.
Extra kledij kan altijd bijbesteld worden op één van de trainingsdagen.
Een 2de, 3de,…. speler van hetzelfde gezin krijgt een korting van €20 op zijn/haar lidgeld.
In deze som is inbegrepen:








Uw aansluiting bij de KBVB.
Uw verzekering tegen lichamelijke ongevallen (gedurende de trainingen en wedstrijden).
Deelname aan trainingen en wedstrijden.
Douchegelegenheid na iedere training of wedstrijd.
Consumptiebonnetje na iedere wedstrijd.
Gratis toegang voor onze jeugdspelers van alle wedstrijden van het A- & B-elftal.
Een (mini) sportpakket

De betaling van het lidgeld dient als volgt te gebeuren:



Op één van de pasdagen (minimum voorschot van €100)
De rest van het bedrag ten laatste voor de start van de trainingen (begin augustus)

Spelers die hun lidgeld niet volledig hebben betaald tegen de start van de trainingen zullen niet
kunnen deelnemen aan: trainingen, wedstrijden, tornooien…. Raadpleeg de jeugdvoorzitter indien er
problemen zijn m.b.t. betalingen.
Door de goeie ervaring van vorig seizoen zijn ook nu weer passessies georganiseerd geweest, deze
vonden plaats in april (4x) en mei (2x). Via de website en de verschillende blogs of facebook pagina’s
waren al onze huidige spelers op de hoogte van deze pasdagen. Wie toen is langs geweest en het
lidgeld voor min. 50% betaalde zal zijn kledijpakket overhandigd krijgen op één van de eerste
trainingen. Spelers die niet zijn langs geweest kunnen we helaas geen mini kledijpakket meer
aanbieden.
Nieuwe spelers mogen steeds eerst een paar weken meetrainen alvorens te beslissen om aan te
sluiten bij onze club. Let op, vanaf bovenbouw (U15) kan de trainer beslissen over aansluiting of niet.
Het heeft geen zin om blijvend spelers aan te sluiten als ze dan toch geen of weinig garantie hebben
op speelgelegenheid.
Via uw mutualiteit/ziekenfonds kan je een deel van het lidgeld recupereren. U hoeft enkel een
aanvraagformulier, ondertekend door de club, in te dienen.

4

Algemene afspraken





























Het dragen van de clubuitrusting bij wedstrijden is verplicht!
Wijzigingen of afgelastingen van trainingen of wedstrijden worden zo snel mogelijk vermeld
via de algemene website, de blogs of de facebook pagina’s. Controleer daarom (zeker bij
slecht weer) steeds je infokanaal vooraleer je thuis vertrekt.
De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden en te douchen.
Voetbalschoenen zijn verboden in de kantine.
Voetbalschoenen worden schoongemaakt aan de daartoe bestemde borstels en buitenkraan.
Het is ten stelligste verboden om voetbalschoenen af te kloppen tegen de muren of ze af te
wassen in de douches of in de bergruimte!
Het wassen van de wedstrijdtruitjes gebeurt via een beurtrolsysteem, bij te houden door de
ploegafgevaardigde, terug te bezorgen tegen de woensdagtraining.
Zorg ervoor dat al je persoonlijke spullen voorzien zijn van je naam. Op die manier zullen
verloren voorwerpen sneller bij de rechtmatige eigenaar terecht zijn.
Spelers die schade aanbrengen aan de accommodatie, voertuigen op de parking, ed. kunnen
via hun ouders burgerlijk aansprakelijk worden gesteld.
Opzettelijk toegebrachte lichamelijke schade (slaan, vechten..) wordt onbetwistbaar door de
ouders van de speler vergoed indien het vonnis van een mogelijks rechtsgeding zijn schuld
zou bevestigen.
Het stelen of ontvreemden van bezittingen die toebehoren aan EEG (of personen van EEG
zoals: trainers, spelers, medewerkers,…) kan bestraft worden met een onmiddellijk ontslag
tot gevolg.
Wie zich blesseert tijdens training of wedstrijd volgt de procedure die op de website
vermeld staat.
Alle gebouwen van EEG zijn rookvrij.
Geen enkele jeugdspeler rookt op de site van EEG, ook niet op verplaatsing.
Geen enkele jeugdspeler drinkt alcoholische dranken, ook niet op verplaatsing.
Het gebruik, bezitten of dealen van soft- of andere drugs is totaal verboden. Bij vaststelling
zullen de ouders worden verwittigd, de speler in kwestie zal onmiddellijk ontslagen worden.
Engageer jezelf bij zo veel mogelijk clubactiviteiten zoals eetfestijnen, tombola, wedstrijden
van A- & B-ploeg.
De spelers zijn het visitekaartje en het uitgangsbord van onze club. Zij brengen de naam van
de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of
daarbuiten. In geval van ernstige tekortkomingen zal het jeugdbestuur een sanctie uitspreken.
Wijzigingen aan dit intern reglement kunnen op elk moment van het seizoen plaatsvinden en
zullen worden gemeld via de clubverantwoordelijken.
Nieuwe spelers zullen, vooraleer ze een definitieve aansluiting tekenen, een 2-tal weken
mogen meetrainen bij de ploeg volgens hun leeftijdscategorie. Daarna zal door de trainer, de
verantwoordelijke en/of de jeugdcoördinator beslist worden ivm definitieve aansluiting.
Bij een groot spelersaantal voor een bepaalde ploeg kan het zijn dat er A- en B-ploegen
gevormd worden. De beslissing van wie bij de A- of bij de B-ploeg terecht komt, gebeurt
door de trainers in samenspraak met de verantwoordelijken en/of JC. Gelieve deze te
respecteren. Deze indeling is nooit definitief, elk moment kunnen spelers gewisseld worden.
Al onze trainers en jeugdbegeleiders worden VERPLICHT een attest Model 2 voor te leggen.
Dit ter bescherming van onze jeugdspelers.

In alle gevallen waarin dit intern reglement niet voorziet, beslist het jeugdbestuur.
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Gedrag en leefregels
Spelers
Wij eisen ten eerste een sportief en gedisciplineerd gedrag van al onze spelers met respect als
voornaamste pijler. Respect voor: medespelers, tegenstrevers, scheidsrechters, trainers,
afgevaardigden, medewerkers, ouders en supporters. Pestgedrag is volledig uit den boze.



























Bij aankomst en vertrek geeft men zijn trainer en ploegafgevaardigde een handdruk.
Na de wedstrijden worden de supporters begroet.
Een wedstrijd is een beloning voor de speler, deze moet hij/zij verdienen tijdens de
trainingen. De selectie en de ploegopstelling is de bevoegdheid van de trainer. Soms in
samenspraak met de jeugdcoördinator.
Men verwittigt steeds “tijdig” de trainer als men niet aanwezig kan zijn voor trainingen en
wedstrijden.
Bij wedstrijden en op training ben je steeds STIPT aanwezig, laat anderen niet op je wachten!
Vanaf U15 is men verplicht steeds zijn identiteitskaart bij te hebben op wedstrijddagen. Wie
deze niet kan voorleggen zal niet kunnen meespelen.
Steeds het juiste schoeisel voorzien voor op het kunstgrasveld. Zie pg.10
Spelers blijven in de kleedkamer tot de trainer je komt halen.
In de gang staat een Aqua-Vital waterfontein, iedereen brengt steeds zijn eigen drinkbus mee
en vult deze bij aan de drankfontein. Enkel tijdens wedstrijden zullen er waterflessen
beschikbaar zijn.
Iedere speler brengt steeds zijn persoonlijke oefenbal mee tijdens de trainingen.
Na de training gaan de spelers in groep naar binnen, na het opruimen van het oefenmateriaal
en nadat iedereen zijn persoonlijke bal heeft.
Doelmannen zijn verplicht om deel te nemen aan de specifieke keepertrainingen.
Het nemen van een douche na iedere training of wedstrijd wordt aanbevolen.
Hou de kleedkamers proper! Het opzettelijk bevuilen zal ernstig gesanctioneerd worden.
Draag gepaste kledij afhankelijk van de weersomstandigheden.
Draag zorg voor het materiaal, zowel van uw eigen gerief als dat van de club.
Geen enkele speler betreedt een trainingsveld waarop een andere ploeg actief is.
Spelers tonen volle inzet tijdens de wedstrijden en trainingen. Spelers die op gelijk welke
manier de trainingen verstoren kunnen hiervoor worden gesanctioneerd door de trainer.
Indien de club beboet wordt door het provinciaal comité wegens onsportief gedrag, racisme,
handtastelijkheden ed. tegenover scheidsrechter of tegenspelers zal deze boete verhaald
worden op de speler. Eventueel met bijkomende sancties opgelegd door het jeugdbestuur.
Agressief gedrag, obscene taal of gebaren ten aanzien van tegenpartij, scheidsrechter of
medespelers worden niet getolereerd.
Pestgedrag of uitlachen valt onder dezelfde categorie en wordt niet toegestaan.
Bij ziekte blijf je beter thuis, zieke spelers horen niet te trainen of te spelen en kunnen
anderen besmetten.
Laat waardevolle spullen zoals: Ipod’s, mp3’s, gameboys,… beter thuis. Meebrengen doe je
op eigen risico.

Studies zijn zeer belangrijk, eens een training missen omwille van uw studies is bij onze club geen
probleem, verwittig wel steeds uw trainer. Tijdens de examenperiodes zal voor de oudere
categorieën het trainingsritme aangepast worden, we rekenen er wel op dat de spelers aanwezig zijn
voor de wedstrijden.
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Ouders
De ouders zijn ten eerste supporters. Daarom vragen wij van de ouders sportief gedrag ten opzichte
van tegenstanders, scheidsrechter, enz. Naar onze spelers toe heeft het tonen van het goede
voorbeeld door ouders, familie en vrienden echter meer effect dan 1000 woorden op papier.
































Indien uw kind bij een ploeg speelt die is opgesplitst in A- en B-ploeg, gelieve de indeling van
de ploegen te respecteren. Je kan steeds (op een beleefde) manier terecht bij de JC, trainer
of verantwoordelijke voor een woordje uitleg.
De trainer is de coach, om misverstanden tussen trainer en speler te vermijden vragen wij
aan de ouders om enkel aan te moedigen, niet te coachen.
Geen opmerkingen of verwijten tijdens de wedstrijden of trainingen.
Geef steun bij tegenslagen en relativeer goede prestaties.
Toon positieve belangstelling, ook bij verlies.
Geef je kind en zijn ploeg steun met een gezond sportief gedrag.
Dwing je kind nooit om jouw ambities waar te maken.
Help je kind om vertrouwen op te doen.
Laat je kind sport doen op zijn niveau, benadruk het plezier en vermijd prestatiedruk.
Maak je kind duidelijk dat sport meer is dan winnen of verliezen, het gaat ook om teamspirit,
vriendschap en samenwerking.
Sportieve mislukkingen zijn nooit persoonlijke mislukkingen.
Toon respect voor elk kind, voor ieders handicap, huidskleur, religie of ras.
Straf je kind niet door trainingen of voetbal te verbieden, zo straf je een ganse ploeg.
Streef naar een gezond evenwicht tussen studie en sport, vermijd dat uw kind een
verscheurende keuze moet maken, maar leer hen een gezonde planning te maken zodat ze
het kunnen combineren.
Zorg ervoor dat je kind steeds op tijd is op trainingen en wedstrijden.
Ouders worden niet toegelaten in de kleedkamers en de gangen, met uitzondering van de
duiveltjes (tot en met U9). Ook de neutrale zone is verboden voor de ouders.
Indien je niet akkoord gaat met de coach spreek hem dan op een beleefde manier aan.
De ganse accommodatie is rookvrij, respecteer dit gegeven.
Matig alcoholgebruik in het bijzijn van kinderen.
Alle verplaatsingen gebeuren met eigen vervoer, gelieve op regelmatige basis uw plicht als
ouder op te nemen en voor vervoer te zorgen. Roken in de wagen tijdens het vervoer van
kinderen is niet aangewezen en alcoholverbruik is uit den boze (gezond verstand).
Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties (vb. premie per doelpunt) is ten
strengste verboden. Bij het niet naleven van deze regel kan de speler worden uitgesloten van
wedstrijden, al dan niet tijdelijk.
De ouders geven eventuele problemen van hun kind (school, ziekte, familiaal,…) door aan de
jeugdverantwoordelijke. Zodat we niet nodeloos in probleemsituatie terechtkomen.
In geval van ernstige onenigheid of onaangepast gedrag van de ouders wordt het
jeugdbestuur ingeschakeld om een maatregel te nemen. (desnoods terreinverbod)
De wedstrijdtruitjes worden beurtelings door de ouders gewassen, gelieve deze terug te
bezorgen ten laatste tegen woensdag. Graag opvouwen met de nummering naar boven.
Kom uw kind ophalen IN DE KANTINE, op de parking kan het druk en gevaarlijk zijn. Zeker
gedurende de donkere wintermaanden. Laat uw kind niet buiten wachten in de koude en het
donker! De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij voorvallen op de parking.
Steun onze clubactiviteiten, steek een handje toe indien nodig, vele handen maken het werk
lichter en ontlasten voor een stukje de inrichters/bestuurders.
7

Taken van de trainer
























Draag op trainingen en wedstrijddagen, evenals uw spelers, steeds de clubkleuren.
Spelers steeds controleren zodat ze met de juiste schoenen het kunstgrasveld betreden.
De trainers zijn minstens 10min. voor aanvang van de trainingen aanwezig.
De trainers controleren dagelijks hun e-mails.
Trainers verwittigen zo snel mogelijk hun spelers bij wijzigingen van trainings- of
wedstrijduren.
Bij slechte weersomstandigheden beslist de terreinverantwoordelijke samen met de
jeugdvoorzitter of er al dan niet kan getraind worden.
Alternatieve trainingen voorzien tijdens de wintermaanden.
Spelers krijgen geen toegang tot de bergruimte. Wanneer oefenballen extra druk moeten
hebben gebeurd dit door de trainer, niet door de spelers.
Spelers begeven zich in groep naar het trainingsveld, zij wachten in de kleedkamer op de
trainer. Dit voorkomt wanorde.
Indien er tekortkomingen of werkpunten zijn bij je doelman verwittig de keepertrainer, zodat
hij kan bijschaven.
Alle oefenballen voorzien van een nummer + categorie van de speler. Zo kan elke speler zijn
bal makkelijk terugvinden. Niemand gaat naar binnen voor elke speler zijn bal heeft.
Elke trainer krijgt naargelang de categorie een aantal wedstrijdballen ter beschikking (3 tot 6)
enkel te gebruiken voor de wedstrijden. Hou deze in uw bezit. Bij verlies zullen ze vergoed
moeten worden.
Een set overgooiers wordt ter beschikking gesteld van elke trainer. Hij houdt deze
gedurende het ganse seizoen in bewaring (en proper)
Indien mogelijk de spelers vaste nummers geven.
Steeds de terreinindeling respecteren.
Verplaatsbare doelen, kegeltjes en ander oefenmateriaal na de training steeds terug op de
daarvoor voorziene plaats zetten.
Alle correspondentie ivm mogelijke problemen steeds melden aan uw verantwoordelijke of
jeugdcoördinator.
Ballen en voetbalschoenen verbieden in de kantine.
Medewerking aan clubactiviteiten zoals eetfestijnen, tornooien,… is een must.
Oefenwedstrijden enkel organiseren in samenspraak met uw verantwoordelijke.
Een attest Model 2 voorleggen. Dit ter bescherming van onze jeugdspelers.
2 jaarlijks een evaluatieformulier van uw spelers indienen bij de JC.

Taken van de afgevaardigde
U bent de rechterhand van de trainer, zorg er voor dat de trainer zich kan toeleggen op het
sportieve, namelijk het opleiden en coachen van de spelers. U zorgt voor de ploegadministratie,
omkadering van de spelers en contact met de ouders. Mogelijke problemen zo snel mogelijk kenbaar
maken aan uw verantwoordelijke of jeugdcoördinator.





Tijdens de wedstrijden draagt men zijn trainingsvest van de club.
Medewerking aan clubactiviteiten zoals eetfestijnen, tornooien, ed… is een must.
Geen kritiek op spelers, trainer of scheidsrechter. In geen geval ingaan op negatieve
opmerkingen van supporters. Geef geen richtlijnen aan spelers, de trainer is coach.
Enkel de personen op het scheidsrechterblad mogen in de neutrale zone. Als afgevaardigde
verlaat je nooit je neutrale zone.
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Zorg er voor dat iedereen de juiste armband draagt. afgevaardigde thuis= wit, verplaatsing=
driekleur, trainer= rood, verzorger= geel. Kapitein= kapiteinsband.
Verantwoordelijk zijn voor wedstrijdshirts, zorg er voor dat je ze bijhebt op verplaatsing.
Wasbeurten onder de spelers aanduiden. Zorg er voor dat ze op woensdag terug zijn.
Controle doen op uniforme kledij van de spelers (broekje, kousen, trainingspak)
Verdeling kaarten activiteiten onder de spelers en zorgen voor een tijdige correcte
afrekening aan uw jeugdverantwoordelijke.
In samenspraak met de trainer regelmatig toezicht uitoefenen in de kleedkamer.
Indien er geen scheidsrechter komt opdagen, mag de bezoekende ploeg een vervanger
aanduiden. Indien negatief, moet de thuisploeg iemand aanduiden.
Spelers van een drankbonnetje voorzien na de wedstrijden.
Een attest Model 2 voorleggen. Dit ter bescherming van onze jeugdspelers.
Thuiswedstrijden
o Verzamelen identiteitskaarten van spelers, trainer en afgevaardigde.
Geen pas = NIET SPELEN.
o Opwachten en begeleiden van de bezoekende ploeg naar de kleedkamer.
Afgevaardigde drankje aanbieden en begeleiden naar de computer in kantine.
o Zorgen voor flessen water voor de bezoekende ploeg tijdens de pauze.
o Supporters achter omheining laten plaatsnemen (duiveltjes en preminiemen)
o min. 45’ vóór de wedstrijd ter beschikking zijn van de scheidsrechter.
o Uitbetalen vergoeding scheidsrechter (vanaf U15), navragen wanneer deze wil
betaald worden. Geld uit toog halen, onkostenbriefje invullen!!!
o Zorgen voor consumptie voor de scheidsrechter vóór en nà de wedstrijd ook tijdens
de pauze.
o Hoekschopvlaggen van het terrein verwijderen na de laatste wedstrijd.
o 20 à 30 min. na wedstrijd kleedkamers controleren, vergeten spullen meenemen,
overtollig water wat wegtrekken.
o Na de wedstrijden indien nodig bijspringen achter toog.
Uitwedstrijden
o Controleren dat de ganse spelersgroep vertrekt in clubuitrusting
o Verzamelen identiteitskaarten van spelers, trainer en afgevaardigden.
Geen pas = NIET SPELEN.
o Aankopen van consumptiebonnetjes (spelers, trainer en afgevaardigde) steeds
onkostenbriefje vragen, terugbetaling door kantiniers EEG.

Scheidsrechterblad (voor trainer en afgevaardigde)





Trainer en afgevaardigde spreken onderling af wie het wedstrijdblad zal invullen.
Steeds op voorhand het digitaal wedstrijdblad invullen, dit kan na de laatste training in de
kantine. Of kan ook rustig van thuis uit gebeuren.
Opgelet: steeds een afgevaardigde aanduiden op het wedstrijdblad.
Tot en met de U13: via Kick –Off het wedstrijdblad opstarten + afsluiten na de wedstrijd.
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Kunstgrasveld, houd je aan de regels
Net als gewoon gras is kunstgras ook kwetsbaar. De levensduur van ons kunstgrasveld kunnen we
verlengen door zorgvuldig gebruik en goed onderhoud. Verontreinigingen als zwerfvuil maar ook
zandkorreltjes en mos zijn funest voor het kunstgrasmat. Hierdoor gaat de bovenlaag dichtzitten en
ontstaat er een harde laag die leidt tot gladheid, verminderde waterdoorlatendheid en verhoogde
blessuregevoeligheid. Ook de levensduur van ons kunstgrasveld vermindert erdoor.
Trainers, begeleiders, spelers en ouders hebben met z’n allen de verantwoordelijkheid
toe te zien op de naleving van onderstaande kunstgrasregels. Mogen wij vragen dat deze
regels strikt worden nageleefd. Zo kunnen we lang genieten van ons mooie veld!












Het kunstgrasveld wordt enkel gebruikt voor wedstrijden en trainingen.
Betreedt het veld enkel via de toegangspoort en gebruik de walk-on mat.
Betreedt het kunstgras alleen met propere schoenen met plastiek noppen.
Het gebruik van kunstgras met metalen noppen is verboden.
Schoenen moeten vrij zijn van modder, gras en ander vuil.
Kauwgom, glaswerk of etenswaren zijn verboden op het kunstgrasveld.
Het is verboden te roken rondom een kunstgrasveld, vuur kunnen de vezels van het
kunstgrasmat laten smelten.
Gebruik enkel de lichte aluminium doelen op het kunstgrasveld.
Trainers dienen er op toe te zien dat bij het verplaatsen en optillen van de doelen geen
valschade kan optreden. Doelen niet verslepen!
Meld beschadigingen en/of onvolkomenheden onmiddellijk aan de verantwoordelijke
personen. Wijs hem zonodig op plekken waar onvoldoende rubber aanwezig is.
Gebruik bij winterse omstandigheden:
Kale vorst: bespelen is geen bezwaar, wel is de mat uiteraard hard, vegen voor de vorst is
dan ook van groot belang.
Sneeuw: Verwijderen van sneeuw is niet gewenst omdat de mat beschadigd kan worden en
mogelijk rubberkorrels worden meegenomen. Betreden van een besneeuwd veld is evenmin
gewenst. Bij betreding zal ijsvorming ontstaan welke zich aan de mat vasthecht.
Ijzel: Bespelen is in deze omstandigheden verboden. Vezels waarop zich ijs vastzet kunnen
bij het betreden afbreken.
Opdooi: (dit betekent dat de toplaag ontdooit maar de ondergrond nog bevroren is)
Bespelen is dan verboden omdat het smeltwater nog niet weg kan en de mat op
verschillende plaatsen glad zal zijn, het gevaar op blessures is dan ook zeer groot.

MAG WEL

MAG NIET
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Organigram
Raad van Beheer
Erevoorzitter:

Iwein Buysse

Erevoorzitter:

Thomas Van Cauwenberghe

Voorzitter:

Ronny Van Petegem

ronny.vanpetegem@icloud.com

Lid:

Koen Mons

koenmons@live.be

Lid:

Marnic Braems

marnic.braems@scarlet.be

Voorzitter:

Koen Mons

koenmons@live.be

Gerechtigd Correspondent:

Bartel Everaert

bartel.everaert@skynet.be

Algemeen Secretariaat:

Geert De Groote

g.degroote@hotmail.com

Algemene Coördinatie:

Joris Everaert

u01jer@acv-csc.be

Operations Manager:

Jeroen Buysse

jeroenbuyse@skynet.be

Sportief Manager:

Marnic Braems

marnic.braems@scarlet.be

Bestuurslid:

Jo Reygaert

jo.reygaert@zottegem.be

Jeugdcoördinator:

Sepp Bousard

sepp.bousard@telenet.be

Onderbouw (U6-U9):

Patrick Haezebaut

patrick.haezebaut@telenet.be

Tussenbouw (U10-U13):

Nicola D’Hoker

nicoladhoker@skynet.be

Bovenbouw (U15-U21):

Patrick Van Daele

patrickvandaele@skynet.be

Dagelijks bestuur

Jeugdbestuur
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