Huishoudelijk Reglement
ALGEMEEN
•

Het dagelijks bestuur van de Kortrijk Spurs beheert de club naar best vermogen en hanteert
hier het principe van een goede huisvader.

•

Het bestuur, de spelers, de ouders, ploegafgevaardigden, coaches en vrijwilligers, hieronder
genoemd als participant van Kortrijk SPURS, benaderen elkaar met respect en behandelen de
tegenstanders op dezelfde manier.

•

Iedereen die participeert in Kortrijk SPURS, onder welke noemer dan ook, verklaart zich
akkoord met het huishoudelijk reglement.

•

Elk lid van de club dient het huishoudelijk reglement te kennen en er zich naar te gedragen.

•

Elk spelend lid betaalt een inschrijvingsgeld op het einde van het seizoen voor het volgende
seizoen. Het bedrag wordt door het dagelijks bestuur jaarlijks geëvalueerd en indien nodig
aangepast. Het bedrag wordt op het einde van het seizoen meegedeeld. Na betaling van de
lidgelden, doet Kortrijk SPURS al het nodige en mogelijke voor een kwalitatief
basketbalaanbod. Het is dan ook niet mogelijk om lidgeld terug te vorderen.

•

Bij laattijdige betaling van de inschrijvingsgelden wordt een meerprijs aangerekend die
ongeveer overeenkomt met de meerkost aan de BVL (Basketbal Vlaanderen).

•

In het lidgeld zijn inbegrepen:
o

een spelerslicentie bij de BVL

o

een verzekering bij de BVL voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid

o

alle wedstrijden (oefenwedstrijden, bekerwedstrijden, competitiewedstrijden,
binnenlandse tornooien)

o

de wekelijkse trainingen

o

de vergoedingen van de opgeleide en gediplomeerde trainers

o

de onkosten van de scheidsrechters

o

het ter beschikking stellen van de wedstrijdkledij

o

het gebruik van de sporthal

o

gratis toegang tot alle thuiswedstrijden van de A-ploeg heren en dames en de andere
fanionploegen (op basis van de spelerslicentie) in reguliere wedstrijden (met
uitzondering van bekerwedstrijden) op vertoon van bewijs lidmaatschap.

1

•

Stages die de club bijkomend inricht, zijn niet inbegrepen in het lidgeld, evenmin als
vrijblijvende en facultatieve deelname aan sportkampen, stages, eventuele buitenlandse
tornooien, extra trainingsaanbod (zoals specialisatietrainingen en High Potential programma
bijvoorbeeld), off season aanbod of andere soortgelijke activiteiten.

•

Een speler die niet in orde is met zijn lidgeld is niet verzekerd en kan dus niet meespelen (geen
trainingen en geen wedstrijden) !!

•

Doping, drugs, overdreven alcoholgebruik en andere verboden middelen moeten absoluut
worden geweerd uit de club. Elke participant van Kortrijk SPURS heeft hier
verantwoordelijkheid. Het overtreden van deze regel heeft een sanctie tot gevolg, mogelijks
de directe verwijdering uit de club. In geval gebruik, staat de overtreder zelf in voor alle
mogelijke sanctie en boetes, opgelegd door een officiële instantie. Bij mogelijke
drugproblemen adviseert de club aan de betrokkene om zich te melden bij de bevoegde
instanties. Man kan hierover gratis en anoniem advies krijgen bij de sociale dienst van de
gemeente.

SPORT EN STUDIES
•

Het beëindigen van de aangevatte studies van de jeugdspeler is ook voor Kortrijk SPURS een
prioriteit. De studies komen op de eerste plaats. Ook een basketbalspeler moet over de nodige
verstandelijke ontwikkeling beschikken om tot een goed niveau te kunnen evolueren.
Een opleiding tot basketbalspeler en een studie aan de lagere/middelbare school of een
beroepsopleiding zijn zeker te combineren. Voldoende schooldiscipline zal echter noodzakelijk
zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat spelers die een goede planning aanhouden, hun studies
perfect kunnen combineren met hun sport. Mocht je als speler ondanks een serieuze planning
toch nog onvoldoende tijd voor je studies hebben, dan gaat het studiewerk altijd voor op een
training. Als de resultaten tegenvallen, is het op de allereerste plaats een taak van de ouders
en/of de speler om dat bij de begeleiding (jeugdcoördinator) te melden, bij voorkeur in een zo
vroeg mogelijk stadium. Zo kan er samen worden gezocht naar een passende oplossing.

•

Als de studie-inzet gering is, zullen er in overleg met de ouders door de jeugdcoördinator in
samenspraak met de sportief directeur maatregelen genomen worden, die kunnen variëren
van een waarschuwing, minder trainen of wedstrijden spelen tot en met een schorsing voor
een bepaalde duur. Studie gaat in ieder geval voor op basketbal!

WEDSTRIJDEN, TRAININGEN EN EVENEMENTEN
•

Met de wedstrijdkledij aan, vertegenwoordigt men de club. Tijdens het dragen van de
wedstrijdkledij van Kortrijk SPURS wordt dan ook een voorbeeldgedrag verwacht op en naast
het veld.

•

Kortrijk SPURS voorziet in voldoende mogelijkheden en faciliteiten om te trainen. Hierbij
ondersteunt de club ook de coaches die worden aangetrokken en begeleid door de sportieve
cel van de club.
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•

Elke speler zal persoonlijk de trainer verwittigen indien hij/zij, om welke reden dan ook, niet
aanwezig kan zijn op een training of een wedstrijd.

•

Hiervoor kunnen binnen de afzonderlijke ploegen afspraken gemaakt worden met de
trainer/coach.

•

Het dragen van uurwerken, halskettingen, piercings, oorringen of andere juwelen, die
kwetsuren bij een speler of derden kunnen veroorzaken, zijn niet toegelaten tijdens training
en wedstrijd. We respecteren hierin zowel op training als tijdens de wedstrijden het BVLreglement.

•

De spelers en coaches laten geen waardevolle spullen onbewaakt achter in de kleedkamer of
de sporthal, het bestuur kan onmogelijk verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, verlies
of beschadiging. Elke eigenaar is zelf verantwoordelijk voor zijn spullen.

•

De spelers zorgen voor eigen lichaamshygiëne na training en wedstrijd.

•

Tijdens de training wordt niet gepraat, tenzij voor wederzijdse aanmoedigingen of indien het
een onderdeel van de training is. Tijdens de training verlaat niemand zonder toelating het veld.
Er slingeren geen ballen rond in de zaal. De ballen worden opgeborgen in de hiervoor
voorziene rekken.

•

Het is verboden het parket in de sporthal te betreden met schoeisel dat hiervoor niet bestemd
is. Hieronder verstaan we alle niet sportschoeisel, maar eveneens basketpantoffels die
gebruikt worden als outdoor schoeisel. Op de niet gebruikte doelen wordt er tijdens aan de
gang zijnde trainingssessies niet geshot, tenzij mits uitdrukkelijke toestemming van de
werkende trainer op dat welbepaalde speelveld.

•

Mocht een speler zich in het geheel niet houden aan deze afspraken, dan kan de coach
ingrijpen op een manier die hem/haar passend lijkt. Zo’n incident wordt door de coach gemeld
aan de jeugdcoördinator. Na het horen van de twee partijen beslist de jeugdcoördinator wat
er verder moet gebeuren.

•

Als ingeschreven speler bij de BVL ben je verzekerd tegen ongevallen en kwetsuren. Bij een
sportongeval dient een aangifteformulier te worden ingevuld. Een kopie van dit document is
te vinden op onze website www.kortrijkspurs.be . Eén deel van het formulier wordt ingevuld
door de behandelende arts, een ander deel door de betrokkene zelf (of een
vertegenwoordiger (bvb. ouder)). Het ingevulde en ondertekende document wordt uiterlijk 3
dagen na het ongeval aan de secretaris bezorgd. Een digitale versie (na scannen) mag bezorgd
worden via het mailadres secretaraat@kortrijkspurs.be (deze vorm geniet de voorkeur). Na
het beëindigen van de behandeling wordt een attest van genezing ingevuld door de
behandelende arts en bezorgd aan de secretaris op de manieren zoals hierboven uitgelegd.
Zolang het dossier niet is afgesloten, kan er, om verzekeringstechnische redenen, niet getraind
of gespeeld worden.

•

Om wedstrijden in orde te maken met de overkoepelende reglementen van de BVL, zijn er per
wedstrijd mensen nodig aan de wedstrijdtafel, hiervoor doen we een beroep op ouders,
familieleden en sympathisanten van onze spelers.
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•

Je bent op het, door de coach opgegeven uur aanwezig op training en op wedstrijd.

•

Uw gedrag getuigt van een loyaliteit jegens de club, volgende gedragingen worden niet
getolereerd:
o

openlijk kritiek uiten op medespelers,

o

openlijke agressie, onder welke vorm dan ook, naar ouders en medespelers,

o

openlijk obscene gebaren maken,

o

ongeoorloofde reactie t.o.v. scheidsrechters, trainers, afgevaardigden, spelers en
supporters.

Bij wedstrijden, zowel thuis als op verplaatsing, is iedere speler een ambassadeur van de
Kortrijk Spurs. Zorg ervoor dat je jezelf en onze club niet in diskrediet of verlegenheid brengt.
Ouders en andere supporters zorgen er steeds voor dat er POSITIEF gesupporterd wordt.
•

Iedere uitsluiting, scheidsrechtersverslag en/of het eventueel verschijnen voor de tuchtraad
zijn volledig ten laste van de betrokkene, alsook de daardoor veroorzaakte onkosten. Enkel het
dagelijks bestuur van de club kan hierop een uitzondering uitspreken, dewelke dan persoonlijk
wordt gecommuniceerd met de betrokkene.

•

Het dagelijks bestuur kan op elk moment in het seizoen een persoon (alle participanten van
Kortrijk SPURS) uitnodigen voor een gesprek ter verantwoording van opgelopen boetes of
sancties.

•

De spelers die verplicht zijn hun identiteitskaart bij zich te hebben en te tonen voor de
wedstrijd, geven die op vraag af aan de ploegverantwoordelijke. De speler die zijn
identiteitskaart niet bij zich heeft, betaald onmiddellijk een boete van 5 euro aan de
ploegafgevaardigde alvorens hij/zij mag deelnemen aan de wedstrijd. Deze maatregel wordt
ingevoerd omdat ook de club deze boete opgelegd krijgt door de BVL.

•

Alle spelers zijn verplicht de door de club ter beschikking gestelde uitrusting de dragen tijdens
de wedstrijden.

•

Iedereen helpt opruimen na zijn wedstrijd of training.

MATERIAAL EN UITRUSTING
•

•
•

Het materiaal van de club of het ter beschikking gestelde materiaal in de sporthal, de
bezittingen van anderen en van jezelf, uitrusting en accommodatie, worden met de meeste
zorg behandeld. Eventuele aangebrachte schade wordt vergoed!
De club voorziet wedstrijdkledij: shirt en short en eventueel shootingshirt. De club voorziet
geen sportkousen en sportschoenen.
De door de club ter beschikking gestelde sportkledij blijft steeds eigendom van de club. Na elke
wedstrijd wordt deze verzameld in de daarvoor voorziene mand of tas. Het wassen van de
kledij gebeurt door de participanten van elke ploeg, hiervoor kan een beurtrol opgesteld
worden in samenspraak met de ploegverantwoordelijke.
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•

•

•
•
•

Kleedkamers en doucheruimte dienen in goede orde en proper achtergelaten te worden na
het gebruik ervan. Deze plaatsen zijn geen speel- of stortplaatsen, zowel bij thuis- als
uitwedstrijden.
De ploeg die de eerste thuiswedstrijd van de dag speelt, brengt de sporthal in gereedheid: het
hangen van de ringen, het plaatsen van de spandoeken van onze sponsors (volgens
aangegeven plan), de wedstrijdtafel en de banken. Indien nodig worden de tribunes klaar
gezet.
De ploeg die de laatste thuiswedstrijd van de dag speelt, zorgt ervoor dan alles netjes wordt
opgeruimd en dat de sporthal ordelijk achter blijft: alles op zijn oorspronkelijke plaats.
Elke ploeg zorgt voor het opruimen van leeggoed onder zowel de eigen bank als onder de bank
van de tegenstander. Het afval wordt in de juiste bakken gesorteerd.
Ook de ouders en de supporters zijn participanten van onze club, ze vertegenwoordigen op
hun manier de club. Ook van hen worden bepaalde gedragingen niet getolereerd:
o geef geen kritiek op eigen spelers,
o uit geen kritiek op tegenspelers en scheidsrechters,
o behandel iedereen met hetzelfde respect als je zelf wil behandeld worden,
o vermijdt negatieve uitlatingen, racistische uitspraken, beledigende taal.

BETROKKENHEID EN EVENEMENTEN
•

Kortrijk Spurs organiseert ook nevenactiviteiten of helpt deze mee organiseren dewelke een
belangrijke bron van inkomsten zijn. Er wordt van de ouders van onze spelers en onze spelers
zelf verwacht dat zij deze activiteiten ten volle mee ondersteunen en zich ervoor inzetten.
Deze nevenactiviteiten, “evenementen” genoemd in onze club, worden gepubliceerd op de
“evenementenkalender”. Hier vind je ook de verwachtingen inzake hulp en ondersteuning.

•

Een club leeft bij de gratie van haar leden. Spelers, coaches, ouders, bestuur,... allen streven
we hetzelfde doel na: een gezonde club die haar doelstellingen kan waarmaken. Daarom
investeren tal van mensen heel wat van hun vrije tijd in Kortrijk SPURS. Om het maximum te
halen uit al die goodwill, de volgende afspraken:
- bij evenementen georganiseerd door de club proberen vooreerst de spelers, maar in de mate
van het mogelijke ook de ouders, aanwezig te zijn. Het is een kans om de club te steunen en
beter te leren kennen.
- in dezelfde context: spring bij thuiswedstrijden ook eens binnen in de kantine. Daar kan nog
wat nagepraat worden met ouders, coaches, bestuur en je ondersteunt de club.
- bij thuiswedstrijden in de sporthallen Athena Drie Hofsteden en MIMOSA wordt de bar
verzorgd door de ouders. Er zijn minimaal twee ouders beschikbaar vanaf het einde van de
wedstrijd tot het einde van de volgende wedstrijd. Wie wanneer komt en hoelang wordt met
de begeleider van de ploeg afgesproken. Iedereen wordt verondersteld hieraan mee te werken
en een beurtrol wordt in overleg met de ploegverantwoordelijk opgemaakt. Aan de ouders
van spelers die hun wedstrijden in de Lange Munte spelen zal gevraagd worden om mee te
helpen bij de barwerking tijdens clubactiviteiten en/of -organisaties (zoals bijvoorbeeld X-mas
tornooi).
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VARIA
•

De club verbindt zich ertoe zich te houden aan de wet op de privacy. Persoonlijke gegevens
van alle leden worden enkel intern gebruikt en worden ter registratie doorgegeven aan BVL .

•

De club behoudt zich het recht beeldmateriaal te maken, onder welke vorm dan ook, van de
door de club georganiseerde activiteiten. Het beeldmateriaal kan gebruikt worden in
publicaties van de club met als doel promotie te maken voor de werking van de club.

•

Misbruik mag te allen tijde gemeld worden bij het dagelijks bestuur van de club.

•

Bij de ondertekening van de aanvraag tot aansluiting en vergunning en/of door de betaling van
het jaarlijks lidgeld verklaart het lid zich uitdrukkelijk akkoord met het Huishoudelijk
Reglement zoals het gepubliceerd werd op de website www.kortrijkspurs.be .

•

Alle niet in het onderhavig reglement voorziene feiten of voorvallen, zullen door het dagelijks
bestuur in een sportieve geest worden besproken en behandeld.

•

Het huishoudelijk reglement kan elk werkjaar door het dagelijks bestuur worden bijgestuurd
of aangepast.

Kortrijk, 8 juni 2020
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