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ksk maldegem – 4220

Trainersreglement – afspraken seizoen 2019-2020
1. Materiaal:
Alle trainers van de U6 t.e.m. de U13 krijgen een aparte ballenzak met daarin één bal per speler. Die
zakken (dicht met een hangslot dat iedereen krijgt bij de start van de eerste training) kunnen na de training
in het materiaalhok achtergelaten worden. Er zullen wel nog enkele ballen (nr 3 en 4) in de rekken liggen, in
geval van nood. Na gebruik moeten die dan wel terug in de rekken gelegd worden.
De trainers van de U15, U17, Beloften en Eerste elftal, alsook de keepertrainers behouden elk een
afzonderlijk rek voor hun ballen.
Iedere trainer is dus verantwoordelijk voor zijn eigen ballen. Bij verlies zal er een boete van € 10 per bal
aangerekend worden, € 25 per bal van het eerste elftal (die de spelers zelf betalen). Indien er ballen kapot
zijn, mogen die ingeleverd worden bij één van de TVJO’s, zij zullen dan voor een andere bal zorgen.
Ook bij verlies van de sleutel zal een boete van € 10 aangerekend worden.
WIJ REKENEN OP JULLIE VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL !!!
Spelers komen nooit zonder trainer in het materiaalhok!!!
De trainers (eventueel met de hulp van enkele spelers) halen het nodige materiaal uit het materiaalhok.
Worden er doelen gebruikt dan moeten deze verankerd worden.
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Na de training worden alle gebruikte doelen teruggeplaatst op de juiste plaats:
• kleine doeltjes komen altijd terug voor het materiaalhok
• de duiveltjesdoelen, op het D- en E-terrein (9 in totaal), op het tussenstuk tegen de afsluiting met
vangnetten
• andere duiveltjesdoelen, op het B-terrein (8 in totaal), voor het materiaalhok
• loszittende haken worden teruggehangen in het materiaalhok. Het andere materiaal wordt ook
teruggelegd op de juiste plaats in het materiaalhok.
Hesjes niet laten rondslingeren in materiaalhok of kleedkamers, ze moeten na elke training mee naar huis
(probeer ze ook regelmatig te wassen). De hesjes moeten na het seizoen terug afgegeven worden, draag er
dus goed zorg voor.

2. Kleedkamers:
Spelers blijven vóór de training in de kleedkamer (behalve bij duiveltjes) en komen o.l.v. de trainer naar
buiten. De trainers maken de spelers er attent op dat ze zich rustig moeten houden als hij/zij niet aanwezig
is in de kleedkamer.
Na de training moeten de spelers de voetbalschoenen buiten afdoen en ook buiten proper maken.
De kleedkamers moeten na iedere training netjes achtergelaten worden. Spelers mogen (moeten) kuisen,
maar de trainer moet alles nog eens goed controleren vooraleer hij/zij naar huis gaat. Jullie zijn de
eindverantwoordelijken!
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3. Trainingen:
Er zal per maand oefenstof i.v.m. het maandthema aangereikt worden dat tijdens de trainersvergaderingen
zal besproken worden. Het is de bedoeling verschillende van die oefen - en wedstrijdvormen te gebruiken en
uit te proberen tijdens de trainingen.
Trainingen en wedstrijden moeten schriftelijk voorbereid worden.
Dit seizoen krijgen we een audit. Daardoor kunnen we op alle tijdstippen van het jaar bezoek krijgen, zowel
bij trainingen als wedstrijden. Er zal dan ook steeds naar jullie voorbereiding gevraagd worden. Wij rekenen
er dan ook op dat jullie in orde zullen zijn!
NA DE LAATSTE TRAINING OP HET E- OF D-TERREIN MOETEN DE LICHTEN GEDOOFD WORDEN EN DE
HEKKENS GESLOTEN WORDEN!

4. Wedstrijden:
Tijdens de wedstrijden moeten de trainers (net zoals de spelers) de training van KSK Maldegem dragen.

5. Alcohol en roken:
Vermijd alcohol vóór trainingen en wedstrijden. Ook roken vóór en tijdens trainingen en wedstrijden is
verboden.

6. Trainersvergoedingen:
Het aantal prestaties, geleverd in een bepaalde maand, moet vóór de tiende van de volgende maand
doorgemaild worden naar Hendrik. Wie te laat is zal niet meer vergoed worden voor die maand! Dit gebeurt
samen met de aanwezigheidslijsten van de spelers waarop ook de speelminuten van elke speler per
wedstrijd (vanaf U15) worden aangeduid.
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Er worden max. 3 prestaties per week vergoed. Er worden alleen vergoedingen uitbetaald vanaf de maand
augustus tot en met de maand april.
De laatste vergoeding van april zal pas uitbetaald worden als alle materiaal afgegeven is d.w.z.:
• zak met uitrusting (alles wat er nog in zit en nog in goede staat is, moet duidelijk genoteerd worden
op een bijhorend blaadje)
• ballenzak met ballen, vanaf de U15 alle ballen terug in de rekken
• hesjes
• sleutels indien je de vereniging volgend seizoen verlaat

7. Trainersvergaderingen:
Vergaderingen van de trainers moeten, in de mate van het mogelijke, bijgewoond worden.

8. Betrokkenheid:
Iedere trainer krijgt in februari voor € 50 loten, een bedrag dat je kan recupereren door die loten zelf te
verkopen.
Iedere trainer moet zich minstens één halve dag ter beschikking stellen op één van onze tornooien
(jeugdtornooi augustus, indoortornooi december en/of jeugdcup mei).
Iedere trainer moet minstens 1 keer deelnemen aan een eetfestijn georganiseerd door de vereniging.

9. Sportiviteit:
Trainers moeten zich steeds sportief en beleefd gedragen t.o.v. de scheidsrechter, tegenstander, eigen
spelers, ouders en supporters.
Bij een eerste boete, opgelegd door de KBVB, zal de vereniging max. 25 euro betalen, de volgende boetes
worden volledig betaald door de trainer zelf!
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Parking:

Auto’s van de trainers moeten op de parking geparkeerd worden, niet meer op de plaatsen voorzien voor
het bestuur.

11.

Pro Soccer Data

Vanaf dit seizoen wordt er gewerkt met ProSoccerData (PSD). Daar zullen jullie ook alle info i.v.m. de
trainingen en wedstrijden (terrein – en kleedkamerverdeling) kunnen terugvinden. Houd jullie aan de
gemaakte afspraken aub!!!

“EERBIED, RESPECT EN DISCIPLINE”
VORMEN DE BASIS VOOR EEN SUCCESRIJK VOETBALSEIZOEN!
JULLIE, TRAINERS,
MOETEN ZELF HET GOEDE VOORBEELD GEVEN!

Het bestuur en TVJO’s
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