Charter voor spelers
De aanmelding als lid van de club houdt in dat de speler en zijn
ouders een bepaald vertrouwen stellen in de club. Men zou het
kunnen vergelijken met de keuze van een school, waarbij men de lesmethodes,
schooldisciplines en leraren accepteert. De komst naar de club betekent dat de
kinderen en ouders gedurende minstens 1 seizoen de regels, trainers en
werkwijze van de club accepteren.
Bij aanwezigheid:











Iedere speler dient tijdig op de trainingen en wedstrijden aanwezig
te zijn.
10 min voor elke training (indien omgekleed, spontane opwarming –
zeker niet op doel trappen).
De training begint en eindigt in de kleedkamer. Spelers kunnen
afspraken/uitnodigingen missen indien ze na de training niet naar
de kleedkamer gaan!
Na training of wedstrijd verplicht douchen.
30 min na training kleedkamers verlaten.
45 min voor wedstrijd aanwezig zijn (tenzij de trainer anders
bepaalt).
Bij uitwedstrijden op afgesproken uur aanwezig zijn.
Voor alle spelers is het bondspasje of identiteitskaart/kinderpas bij
elke wedstrijd verplicht.
Vaste kleedkamers voor het seizoen: u6/u7 = kk 1, u8 = kk 4, u9 =
kk 6, u11 = kk 7, u13 = kk 9, u17 = kk 1, dames = kk 8, trainers =
kk 2 of kk 5.

Bij afwezigheid:



De speler dient zijn trainer minimaal 1 uur voor de aanvang van
training hiervan op de hoogte te stellen.
De speler dient zijn trainer minimaal 1 dag voor de wedstrijd
hiervan op de hoogte te stellen.

Verdere afspraken:





Geen sierraden of oorbellen tijdens training of wedstrijd.
Steeds scheenbeschermers en degelijke gepoetste voetbalschoenen
voor training en wedstrijd.
Correct gedrag tegenover medespelers, tegenspelers supporters en
medewerkers zoniet kan de trainer een sanctie opleggen.
Welk wangedrag tolereren we niet:
- Elke vorm van fysieke agressie, zoals vechten, slaan,
vernielen, ...
- Publiekelijk kritiek op trainers, afgevaardigden,
coördinatoren, medewerkers, bestuur & (mede)spelers, dit
zowel op sociale media als elders in groep.
- Elke speler respecteert de integriteit van Boorsem Sport en
laten zich niet verleiden om de club op een negatieve
manier in het daglicht te stellen.
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Foto- of video-opnames in kleedkamers worden niet
getolereerd.
- Alcohol en roken horen niet thuis bij jeugdspelers. Drugs en
doping horen niet thuis bij EMM.
Nederlands is de voertaal op onze club.
Nuttig geen warme volledige maaltijden minder dan 2 uur voor de
wedstrijd.
Club verwittigen binnen de 24 uur na ongeval op wedstrijd of
training.
De trainer stelt de ploeg op, ook indien dit niet op je favoriete plaats
is.
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Sanctionering:






Bij niet verwittigen van trainer bij afwezigheid voor
training/wedstrijd begint betrokkene niet aan de wedstrijd.
Indien een speler aangeduid wordt om bij een samenwerkende club
te spelen moet hij deze wedstrijd spelen, zoniet zal hij opnieuw naar
deze club gestuurd worden. Hij/zij speelt niet bij eigen club totdat
hij bij die andere club is geweest.
Iemand die te laat komt voor een wedstrijd begint niet aan de
wedstrijd.
Onsportief gedrag en wangedrag worden bestraft à rato van de
ernst van de feiten, met mogelijk de uitsluiting van speler of
ouder(s) tot gevolg.
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