Genk VV – Charter Spelers

Jaarlijkse inschrijving bij Genk VV
•

Inschrijven voor het volgende seizoen gebeurt door het betalen van het lidgeldvoorschot van
125 € vóór 18 april op onze clubrekening BE70 7350 30364725
(hou rekening met een transactietijd van 2 dagen tussen banken).
• Spelers die laattijdig betalen, worden op een wachtlijst geplaatst. Indien er nog plaats is,
wordt de speler geïnformeerd. Zijn de ingeschreven teams volgeboekt, dan wordt het betaalde
voorschot teruggestort.
• Spelers die hun lidgeldsaldo niet tijdig betalen voor 31 juli, worden niet geselecteerd voor
wedstrijden én mogen maximaal 1 week nog trainen.

Welk (wan)gedrag tolereren we niet en wordt gesanctioneerd
1. Elke vorm van fysieke agressie, zoals vechten, slaan, vernielen, . .
2. Publiekelijk kritiek op trainers, afgevaardigden, coördinatoren, medewerkers & spelers,
dit zowel op sociale media als elders in groep.
Elke speler respecteert de integriteit van Genk VV en laten zich niet verleiden om
Genk VV op een negatieve manier in het daglicht te stellen.
3. Bij afwezigheid op een wedstrijd wordt de trainer tijdig verwittigd.
Bij niet-verwittigen wordt u 1 week geschorst. De U6 t/m U13 worden verwittigd via SMS.
Vanaf de U14 wordt dit persoonlijk afgesproken.
4. Bij afwezigheid op een training wordt de trainer tijdig verwittigd.
Bij niet-verwittigen wordt u gesanctioneerd door de trainer.
De spelers dienen 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn.
5. Foto- of video-opnames in kleedkamers worden niet getolereerd.
6. Alcohol en roken horen niet thuis bij jeugdspelers.
drugs en doping horen niet thuis bij Genk VV.
7. Spelers dewelke een gele kaart krijgen wegens protest, zullen een jeugdwedstrijd
U7-U11 moeten fluiten (zonder vergoeding).

Provinciale versus gewestelijke reeksen
8. Bij een tekort aan spelers binnen een provinciale ploeg, zal deze trainer maximaal 2 spelers
selecteren van een gewestelijke ploeg. Is er nood aan méér dan 2 spelers, dan zullen deze
komen uit de provinciale ploeg van een lager leeftijdsjaar
(KBVB : aandacht voor regels van klasse verlaging).
9. Provinciale spelers dewelke weigeren/afmelden indien ze bij een gewestelijke ploeg
moeten depanneren, mogen niet meer provinciaal spelen, totdat ze bij een gewestelijke
ploeg hebben gespeeld. Omgekeerd geldt deze regel ook, dus gewestelijke spelers dewelke
niet bij een provinciale ploegen willen spelen.
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Richtlijnen
10. Elke speler brengt bij elke training/wedstrijd zijn trainingsbal mee, met de juiste kleur en
juiste maat. De bal zit bij het pakket met maat-3 (U6-U9), maat-4 U10-U15)
of maat-5 (U17).
11. Voetbal is een ploegsport. We proberen één hechte vriendengroep te vormen. Wij spelen
dus met iedereen samen en sluiten zeker niemand uit. Wanneer plagen pesten wordt,
zullen we streng optreden.
12. De spelers tonen respect voor alle medewerkers van Genk VV en begroeten trainers en
afgevaardigden bij aanvang van alle activiteiten in de club.
13. Iedere speler bewaart de orde in de kleedkamers en blijft er niet langer dan nodig.
Vanaf U12 worden de kleedkamers door de spelers zelf opgeruimd en gepoetst, via
aanduiding door de trainer.
14. De jeugdspelers komen steeds in de volledige clubkledij naar de wedstrijden.
15. Klachten kunnen schriftelijk geformuleerd worden door een mail te sturen naar
info@genkervv.be
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