Huishoudelijk reglement senioren SNC’14 seizoen 2018-2019
1) Afmelden voor trainingen (SNC’14 elftal 1 en 2):
-

Afmelden tussen 17.00 uur en 18.00 uur, via een telefoontje, niet via sms of whatsapp
Persoonlijk bij Marc Smeets 06-83568406 of Jean van Can 06-80097529
Zowel spelers van 1e als 2e elftal melden zich voor de dinsdagtraining af bij Marc Smeets
Voor de vrijdagtraining melden zich de spelers van 1e elftal af bij Marc Smeets en 2e elftal bij Jean van Can
Niet afmelden kan consequenties hebben voor de basisopstelling. Dit ter beoordeling van de trainer

2) Afmelden voor wedstrijden (SNC’14 elftal 1 en 2):
-

De dag voor de wedstrijd voor 18.00u in verband met oproepen nieuwe speler
Persoonlijk bij Marc Smeets 06-83568406 of Jean van Can 06-80097529
Liever niet en alleen met goede redenen
De zondag ervoor reeds kenbaar maken aan de trainer of elftalleider
Vakanties ruim van tevoren doorgeven

3) Te laat komen bij trainingen:
-

Persoonlijk melden bij Marc Smeets of Jean van Can
Personen die zonder bericht te laat komen, lopen eerst rondjes om het veld los van de groep en sluiten pas
aan op teken van de trainer

4) Te laat komen bij wedstrijden:
-

Dit kan consequenties hebben voor de basisopstelling. Dit ter beoordeling van de trainer

5) Afgelastingen:
-

Alle afgelastingen komen binnen bij de wedstrijdsecretaris Roy Ploumen 06-12911231
Hij geeft de afgelasting door aan de betreffende leider of trainer en zorgt voor plaatsing op de website en
whatsapp groep SNC’14
Spelers dienen zichzelf op de hoogte te stellen of de wedstrijd doorgaat d.m.v. raadplegen website en
whatsapp groep SNC’14

6) Samenstelling selecties:
-

SNC’14 1 speelt prestatief, het 2e elftal recreatief
De selectie van SNC’14 1 gebeurt in eerste instantie op basis van kwaliteit, uiteraard wordt daarnaast ook
gekeken naar trainingsopkomst en andere elementen die van belang kunnen zijn
Bij een structureel te lage trainingsopkomst kan dit consequenties hebben voor deelname aan de
basisopstelling en/of keuze bij welk team je meespeelt
Bij het niet geselecteerd worden, wordt de betreffende speler geacht aanwezig te zijn als toeschouwer

7) Niet komen opdagen bij wedstrijden
-

Als een speler zonder bericht niet komt opdagen bij een wedstrijd bepaalt de TC of de speler de volgende
wedstrijd geschorst is vanuit de club. Hij dient deze wedstrijd dan als toeschouwer van het betreffende team
bij te wonen. Meermaals niet komen opdagen kan uitsluiting voor de rest van het seizoen betekenen

8) Baaldagen
-

Alleen bij allerhoogste uitzondering zullen wij zelf gebruik maken van baaldagen. Hierover zal dan altijd
overleg gepleegd worden met bestuur, leiders en trainers
Baaldagen mogen bij de KNVB worden aangevraagd in de periode van 15 oktober t/m 1 maart

-

Wij verlenen in deze periode geen medewerking aan baaldagen die na de deadline van de KNVB (dinsdag
voorafgaand aan de wedstrijd) door de tegenstander worden aangevraagd
Baaldagen die buiten deze periode door de tegenstander worden aangevraagd worden alleen in behandeling
genomen mits 8 dagen van tevoren aangevraagd

9) Tuchtzaken
-

-

De KNVB hanteert de volgende strafcodes:
Strafcode 1: Gele kaart
Strafcode 2: Voorkomen van een doelpunt of ontnemen van een duidelijke scoringskans
Strafcode 3: Ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal)
Strafcode 4: Gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal)
Strafcode 5: Beledigen
Strafcode 6: Bedreigen
Strafcode 7: Spuwen
Strafcode 8: Overige overtredingen begaan door teamofficials
Bij strafcode 1 en 2 boordeelt technische commissie welke kaarten in het belang van de vereniging zijn en
welke niet. Strafcodes 3 t/m 8 zijn per definitie niet in het belang van de vereniging.
Kaarten in het belang van de vereniging worden door de vereniging betaald, kaarten niet in het belang van
de vereniging zijn voor rekening van de speler.
Ook als de kaart door de scheidsrechter niet wordt vermeld op het wedstrijdformulier wordt deze
meegenomen in de beoordeling (bij SNC’14 2 van toepassing)
Een rode kaart die niet in het belang van de vereniging is en die bij de lagere elftallen door de scheidsrechter
niet wordt doorgegeven aan de KNVB levert automatisch 1 wedstrijd schorsing op namens de vereniging.
Indien een scheidsrechter een foute code invult kan het bestuur in overleg met trainer/leider afwijken van
de regeling.
Bij ernstig wangedrag kan het bestuur in overleg met trainers en leiders extra passende maatregelen treffen.

10) Blessurebehandelingen
-

-

-

Primair wordt voor blessurebehandelingen gebruikt gemaakt van de eigen ziektekostenverzekering
Voor alle ongedekte ziektekosten, behalve het wettelijk eigen risico, is er aan Collectieve Ongevallen
Verzekering via de KNVB. Door het invullen van een formulier kunnen deze kosten gedeclareerd worden bij
de KNVB. Het formulier is te vinden op: www.sportlink.com/manager/dms/bestuurders
Bij de tab formulieren de button meer aanklikken en het formulier: schadeformulier COV downloaden en
invullen
Bij urgente gevallen kan er gebruik gemaakt van onze fysiotherapeuten te weten:
Christoph Loo: 06-22445483 en Jan Habets: 06-10100989. Bij gebruik van onze fysiotherapeuten dienen de
kosten voorgeschoten te worden en voorzien te worden van een handtekening van de trainer. Daarna
kunnen de kosten bij de penningmeester gedeclareerd worden.
De trainers en leiders bepalen de urgentie en noodzaak van de behandeling. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt tussen spelers van SNC’14 1 en 2. Zonder toestemming van de trainer zijn de kosten voor eigen
rekening
Plan een afspraak op tijd in zodat je toch om 20.00 uur op tijd op het trainingsveld aanwezig kunt zijn.
Indien een speler geblesseerd is houdt hij wekelijks contact met de leider/trainer betreffende de voortgang
van het herstel

11) Keepershandschoenen/keepersbroek
-

Het budget voor en paar keepershandschoenen is € 80,00
Vervanging ter beoordeling van Michael Gubbels
1 x per twee jaar kan een keeper een lange keepersbroek aanschaffen.
Het budget hiervoor bedraagt € 45,00
Korte keepersbroek voor trainingen is voor eigen rekening
De spullen kunnen gehaald worden bij Relax Sport Maastricht en worden contant afgerekend
Declaratie volgt via penningmeester Christian Bendermacher

12) Schoonmaken kleedlokalen/beheer spullen club
-

-

-

Thuiswedstrijd: Leider en/of aanvoerder zijn verantwoordelijk dat per toerbeurt de kleedlokalen door de
spelers schoongemaakt worden. Dit betekent dat alle afval in de afvalbakken wordt gegooid en dat de
vloeren met voldoende water schoongemaakt worden. Wij maken geen voetbalschoenen schoon in
wasbakken of in de kleedlokalen
Uitwedstrijd: Leider en/of aanvoerder zijn verantwoordelijk dat we de kleedlokalen schoon achterlaten. Dit
betekent dat alle afval in de afvalbakken wordt gegooid. Wij maken geen voetbalschoenen schoon in
wasbakken of in de kleedlokalen
Leider en/of aanvoerder zijn verantwoordelijk dat alle kleren en overige spullen van de club weer
meegenomen worden. Van de overige spelers wordt geacht te helpen met het transport van de spullen.
De vuile was wordt gesorteerd en van rechts gedraaid in de tassen verzameld. De leider zorgt dat de kleren
op zondag bij de wasdame en de overige spullen terug bij de club komen
Zorg goed voor de spullen van SNC’14, kleding, ballen, doelen, kleedlokalen enz. deze zijn zeer waardevol
voor de club

13) Bevorderen trainingsopkomst
-

Ter bevordering van de trainingsopkomst wordt er een kleine beloning ter beschikking gesteld voor de top 3
spelers die de meeste trainingen hebben bijgewoond.
De beloningen zullen door de technische commissie in overleg met het bestuur worden bepaald.

14) Gedrag
-

-

-

Fatsoenlijk gedrag staat voorop bij SNC’14, spelers die hier niet in meegaan, kunnen door de trainers of
uiteindelijk door het bestuur hierop aangesproken worden en eventueel gesanctioneerd! We gaan ervan uit
dat dit niet nodig zal zijn!
Heb verder respect voor medespelers, tegenstanders, scheidsrechters , bestuurders, trainers enz., binnen
de voetbalregels mag je het uiterste van jezelf en je team verlangen om een wedstrijd te winnen, maar
onderling respect moet hier de basis in zijn
Bij een blessure of een schorsing word je geacht om bij de wedstrijd van je eigen team als toeschouwer
aanwezig te zijn

15) Groeidocument
-

Huishoudelijk reglement wordt regelmatig aangevuld met belangrijke spelregels.
Gepubliceerde versie op de site is het meest recent en bindend.

Eis veel van jezelf tijdens trainingen en wedstrijden breng dit ook over op je medespelers.
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