Huishoudelijk reglement
Elke speler dient zichzelf bij verhindering af te melden bij hun trainer/leider zowel voor trainingen als
voor een wedstrijd (voor een wedstrijd minimaal 48 uur voor aanvang van de wedstrijd).
Spelers, die zich wegens ziekte of een blessure afgemeld hebben, moeten zich minimaal 48 uur voor
een wedstrijd weer fit melden.
Spelers dienen altijd op tijd aanwezig te zijn voor een training en wedstrijd.
Iedere speler van de jeugdafdeling dient te beschikken over het eigen VVV’03 tenue te weten zwarte
broek en zwarte kousen met een gele rand. VVV’03 beschikt over shirts, deze worden alleen tijdens
wedstrijden gedragen en worden middels een roulatiesysteem door de ouders/verzorgers gewassen.
De prestatieve teams beschikken over presentatiepakken. De pakken blijven eigendom van VVV’03.
Deze pakken worden niet gedragen voor privégebruik of tijdens trainingen.
Het dragen van oorbellen, kettingen, horloges, ringen of andere sieraden is tijdens trainingen en
wedstrijden verboden.
Het dragen van scheenbeschermers is verplicht voor zowel trainingen als wedstrijden.
Douchen na een training of wedstrijd is verplicht vanaf de D-categorie. E- en F-spelers douchen
verplicht na hun gespeelde wedstrijd.
Het gebruik van badslippers tijdens het douchen is verplicht.
De trainer en/of de leider(s) bepalen de opstelling. Niet de spelers en/of hun ouders.
Spelers dienen zich tijdens wedstrijden en trainingen correct te gedragen ten opzichte van
medespelers, tegenstanders, wedstrijdleiding, trainers, leider(s), publiek enz.
Spelers dienen er voor te zorgen dat de naam onze voetbalvereniging niet in diskrediet wordt
gebracht.
De leider regelt de rijbeurten bij uitwedstrijden en toernooien. Onderling wisselen mag, maar is geen
taak van de leider!
Spelers, leider(s) en trainer(s) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het gebruik en het fatsoenlijk
opruimen van de gebruikte materialen.
Alvorens een kleedlokaal binnen te gaan worden (voetbal)schoenen goed schoongemaakt met behulp
van de borstels. Schoenen worden dus niet afgeklopt tegen muren en/of deuren.
Na een training of wedstrijd blijft een trainer of leider tijdens het douchen en omkleden van de spelers
in het kleedlokaal aanwezig.
De kleedkamer wordt na gebruik weer schoon en gebruiksklaar achtergelaten.

Roken in kleedlokalen is niet toegestaan, evenals het gebruik van mobiele telefonie.

Procedures
Uitsluitingen
Spelers kunnen worden uitgesloten in verband met wangedrag. Hieronder wordt oa. verstaan:
misdragingen ten opzichte van medespelers, tegenstanders, wedstrijdleiding, leiders, trainers,
publiek en materialen.
misdragingen zowel binnen als buiten het voetbalveld.
(wan)gedrag waardoor de vereniging in diskrediet wordt gebracht en/of verenigingsbelangen
geschaad worden.
het niet nakomen van regels en/of afspraken (bijv. niet afmelden, niet op komen dagen,
contributie niet of te laat betalen).
Leiders en trainers zijn bevoegd om spelers voor maximaal één training en/of wedstrijd uit te sluiten.
Besluiten om spelers voor twee of meerdere wedstrijden/trainingen uit te sluiten kunnen alléén door
de jeugdcommissie worden genomen. Verzoeken dienen schriftelijk bij de secretaris van de
jeugdcommissie te worden aangeleverd. De jeugdcommissie zal hierna een beslissing nemen die
bindend is voor alle partijen. In ernstige situaties zal altijd eerst contact worden opgenomen met alle
betrokken partijen.
Alleen de jeugdcommissie kan spelers voor onbepaalde tijd uitsluiten. Indien royement wordt
overwogen, dient dit te worden voorgelegd aan het hoofdbestuur. De jeugdcommissie is bevoegd om
ook een voorlopige of aanvullende uitsluiting aan een speler op te leggen.
Boetes
Indien een speler of begeleider door de KNVB een boete opgelegd krijgt, is deze boete altijd voor
rekening van de betreffende speler/leider.
Door de KNVB worden zowel aan de speler, begeleider als aan de vereniging zware boetes opgelegd,
indien een niet-speelgerechtigde speler deel heeft genomen aan een wedstrijd. Deze boetes kunnen
oplopen tot 300,- euro, winstpunten in mindering, langdurige uitsluiting van functie enz.
Ook voor het staken van een wedstrijd kan door de KNVB een zware sanctie opgelegd worden. De
jeugdcommissie is van mening dat een team van VVV’03 nooit een wedstrijd mag staken, omdat zij
het niet eens zijn met de beslissingen van de scheidsrechter. De KNVB zal de partij, die weigert verder
te spelen, altijd in staat van beschuldiging stellen en zware boetes opleggen. Het is verstandig om de
wedstrijd uit te spelen en na afloop een schriftelijk protest/bezwaar in te dienen.
Alleen als er sprake is van een zeer bedreigende situatie, waarbij de veiligheid van de
spelers/begeleiders van het team van VVV’03 niet meer gegarandeerd kan worden, kan in overleg
met de scheidsrechter besloten worden om de wedstrijden niet verder uit te spelen.

Meespelen in een ander team
Indien een team van een zelfde leeftijdscategorie een beroep doet op een ander team (bijv. te weinig
spelers), staat het verenigingsbelang altijd voorop. Het verzoek tot meespelen kan worden geregeld
in overleg met de verantwoordelijke teamleiders. Bij verschil van inzicht neemt de jeugdcommissie
een voor alle partijen bindend besluit.
Eerst zal een speler (bijv. wisselspeler) op vrijwillige basis worden gevraagd om mee te spelen. Indien
geen enkele speler hiertoe bereid is, verplicht de teamleiding vervolgens een speler. Bij weigering zal
de speler worden uitgesloten voor één of meerdere wedstrijden. De jeugdcommissie dient bij
weigering altijd te worden geïnformeerd via de betreffende teamleiding.
Meespelen in een hogere leeftijdscategorie dient altijd vooraf besproken te worden met de
betreffende teamleiders.

