REGLEMENT HC AALST
Het beheer wordt waargenomen door de gemachtigden van het hoofdbestuur.
Alle voorstellen van een lid van het bestuur of van de vereniging die een grondige wijziging van de reglementen
met zich meebrengen worden aan een stemrecht onderworpen. De beslissingen worden genomen bij de gewone
meerderheid, mits een aanwezigheid van ten minste ¾ van de aangesloten bestuursleden.
Het hoofdbestuur heeft beslissingsmacht over alle houders van een aansluitingskaart. Alle leden worden geacht
dit reglement te kennen evenals de aanvullende beslissingen. Door de ondertekening van een aansluitingskaart
verbinden ze zich ertoe de reglementen en de gedragcode te eerbiedigen.

Art.1 – Aanvang wedstrijd.




Vóór de aanvang van de uitwedstrijden wordt er, indien mogelijk, van alle spelers verwacht dat ze
samenkomen in het clublokaal.
Alle spelers, mits uitzondering van dringende of ernstige gevallen, worden ten laatste 40 min. voor aanvang
van de wedstrijd verwacht in de kleedkamers. De spelers die niet tijdig aanwezig zijn starten als bankzitter.
Spelers die, mits uitzondering van dringende of ernstige gevallen, niet kunnen aanwezig zijn op een bepaalde
wedstrijd moeten de coach of de sporttechnische coördinator hiervan tijdig op de hoogte brengen en dit ten
laatste vrijdagavond voor de effectieve speeldag.

Art.2 – Ploegopstelling.




Naar gelang de aanwezigheid alsook de conditie van de spelers wordt de ploeg bekend gemaakt door de
coach of de sporttechnische coördinator en dit voor de opwarming.
Van iedere spelers wordt er 100% inzet verwacht, wat ook de beslissing mag zijn van de coach.
Het niet respecteren van de beslissingen van de coach of gebrek aan inzet kan leiden tot effectieve verwijzing
naar de bank, bij ernstige gevallen kan een deelname aan de volgende wedstrijd in gedrang komen.

Opmerking:
Alle beslissingen, voortkomende uit het niet respecteren van art.1 en art.2, worden enkel en alleen maar genomen
door de coach.
Art.3 – Lidgelden.


Het lidgeld dient uitdrukkelijk betaald te worden vóór 15 oktober van ieder seizoen.

Art.4 – Sancties.
Rode kaarten


Spelers die worden bestraft met een rode kaart tijdens een wedstrijd door onsportief gedrag ten opzichte van
de wedstrijdleiding, tegenstanders, eigen spelers of supporters krijgt hier een sanctie van 5€.
Uitrusting




Spelers die geen respect hebben voor de uitrusting krijgen een sanctie van 5€. In extreme gevallen kan de
sanctie oplopen tot het terug betalen van de beschadigde uitrusting.
Spelers die de gesponsorde clubkledij niet dragen (bij wedstrijden) krijgt een sanctie van 5€.

Rookverbod


Spelers of bestuursleden die gebruik maken van rookwaren in de kleedkamers krijgen een sanctie van 5€.
Dit is geldig voor, tijdens en na de wedstrijd.

Opmerking:
Alle sancties, voortkomende uit het niet respecteren van art.1, gaan in een gezamenlijke kas.
Deze zal op het einde van het seizoen ter beschikking gesteld worden van de spelers.
Art.5 – Inlichtingen verzekering.





Bij opgelopen kwetsuren tijdens een wedstrijd of een training moet dit onmiddellijk gemeld worden bij de
secretaris (Antonia) of de penningmeester (Frank).
Hierbij hebben zij de volgende informatie nodig:
1. Plaats van het sportongeval (VB: Training in Ten Rozen )
2. Tijdstip
3. Is er al een dokter geraadpleegd, zo ja wanneer en waar (VB: Spoedopname OLV op die dag... )
4. Aard van de kwetsuur (VB: Rechterknie verdraaid )
5. In welke omstandigheden (VB: Na contact met een tegenstander )
6. Eventuele getuigen (VB: De coach )
Via Internet wordt er een dossier aangemaakt, daarvan wordt er een exemplaar overhandigd aan de speler
en vervolgens gaat alles rechtstreeks tussen speler en de verzekering “Ethias”
OPMERKING:
Om aanspraak te kunnen maken op deze vergoeding moet de betrokkene speler(ster) alle nodige informatie
ZEKER binnen de week bezorgen aan de secretaris of penningmeester van de club. Zodanig dat de nodige
verrichtingen kunnen gedaan worden naar de verzekering toe. Indien dit niet het geval is vallen de kosten op
eigen rekening van de speler(ster) en niet op de kosten van de club.

Art.6 – Vragen, Betwistingen, Opmerkingen.



Bij vragen/opmerkingen/betwistingen is het bestuur steeds aanspreekbaar.
Deze zijn ook bereikbaar tijdens de maandelijkse (1ste donderdag) bestuursvergadering in ons lokaal.

Art.6 – Slotbepaling.


Door kennisgeving van dit reglement is iedere speler en bestuurslid, die aangesloten is of zich aansluit bij de
club gehouden dit te allen tijde na te leven en te eerbiedigen.

Het bestuur,

