Huishoudelijke afspraken seizoen 2021 - 2022

Kleedkamers
• Vanaf U12 worden spelers verondersteld zichzelf te kunnen aankleden (inclusief schaatsen binden). Ouders zijn
bijgevolg niet nodig maar ook niet gewenst in de kleedkamer.
• Kleedkamers moeten steeds proper achtergelaten worden, zowel door eigen team als bezoekers. Afval wordt in de
daarvoor bestemde vuilbak gedeponeerd.
• Bij vuil achterlaten, zal de zaalwachter een vaststelling komen doen en zal de kleedkamer de volgende keer niet of na
betaling van een poetsboete opnieuw beschikbaar zijn (afspraak Sport Vlaanderen).
• Betreed dus geen vuile kleedkamer maar laat het vorige team z’n rommel opkuisen of waarschuw de zaalwachter of
ruim zelf op.
• Indien je team zaterdag op het eerste uur speelt, waarschuw dan de tegenpartij vooraf dat
o Er een andere ploeg in de kleedkamer komt voor hun wedstrijd afgelopen is.
o Hun zakken aan één kant van de kleedkamer moeten staan en dat zij de helft van de kleedkamer mogen
gebruiken.
• Rookgerei (sigaretten, sigaren, e-sigaretten,…) zijn in de kleedkamer niet toegelaten.
• Alcohol consummatie bij spelers onder 18 jaar of in de nabijheid van spelers onder 18, is niet toegelaten in de
kleedkamer.
• Pesten is niet toegelaten en zal ook streng bestraft worden.

Trainingen
• Voor de trainingen streven we naar een zo hoog mogelijke consistentie voor alle jeugdteams.
• Er zijn een aantal afspraken die gelden op het ijs en die overwaakt worden door de trainers/coaches zoals:
o Geen pucks schieten na fluitsignaal
o Op 1 knie luisteren naar uitleg
o Geen gehakketak
o Geen commentaar/aanwijzingen van ouders, zeker geen ouders in spelersbanken of op het ijs.
• Iedereen traint met door de coach bepaalde truitjes.
• Drinkbussen van de club worden klaargezet, maar andere drankjes zijn ook toegestaan.
• Ouders zijn welkom om naar de training te kijken vanaf de tribune, geen publiek in, tussen en achter de spelersbanken,
geen publiek achter het doel of naast de ijsbaan om voor afleiding te zorgen. Als u graag een drankje nuttigt aan de
tafeltjes naast het raam, is dit uiteraard toegelaten.
• Aanwezigheid van ouders of begeleiders in de kleedkamer is beperkt tot één helper bij het aankleden en toegelaten tot
en met U10. Nadat de speler is aangekleed verzoeken wij de begeleiders de kleedkamer te verlaten.
• Spelers worden vanaf U14 geacht zich binnen de 15 minuten aan te kleden in volledige ijshockey uitrusting. Iedere
speler die dus 15 minuten voor trainingsaanvang in de kleedkamer is, wordt ook op tijd op het ijs verwacht. Als spelers
dan nog te laat komen, kan er een sanctie volgen. Als dit te vaak zou gebeuren kan de coach de speler in kwestie de
toegang tot het ijs verbieden.
• Indien een speler door omstandigheden niet op de training kan zijn, laat deze dit tijdig weten aan coach/teammanager
zodat de voor te bereiden trainingen kunnen worden aangepast aan het aantal aanwezige spelers.
• Spelers die voor de training door de coaches ingeschat worden als een gevaar voor zichzelf of anderen
(geïntoxiceerd,…) zullen tijdens die training niet op het ijs mogen.
• Tijdens de training wordt er bij spelers onder 18 jaar geen alcohol geconsumeerd voor of tijdens de training.
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Wedstrijden
• Wedstrijden worden gespeeld in HYC-truitjes.
• Spelers zijn op een afgesproken uur voor de wedstrijd aanwezig. Indien belet voor een wedstrijd wordt het team
manager/coach tijdig op de hoogte gebracht.
• Elke wedstrijd wordt voorafgegaan door een opwarming begeleid door de coach.
• Drinkbussen (zie trainingen).
• Tijdens de rustperiodes zijn geen andere mensen toegelaten in de kleedkamer dan de spelers en teambegeleiding.
Water en/of thee wordt door de club voorzien.
• Ouders zijn uiteraard welkom om naar de wedstrijd te kijken, liefst vanaf de tribune (zie training). Onder geen enkele
omstandigheid worden ouders getolereerd in de spelersbank of op het ijs. Wij vragen ook om respectvol met elkaar om
te gaan, als er opmerkingen of vragen zijn, kan dit eventueel na de wedstrijd.
• Spelers die voortijdig de bank of het ijs op eigen initiatief (of op bevel van een ouder) verlaten, leggen zichzelf
automatisch een schorsing op. De zaak wordt verder behandeld door de coach of club.
• In het algemeen streeft de club naar een sportieve en respectvolle houding van teamleden (coach, teammanager en
spelers) EN ouders tijdens wedstrijden. Dit ten opzichte van eigen team, de referees en de tegenstrever en zijn
entourage. Inbreuken die het imago van HYC beschadigen, zullen door de club gesanctioneerd worden.
• Tijdens de wedstrijd wordt er bij spelers onder 18 jaar geen alcohol geconsumeerd. Merkt de coach dat een speler
geïntoxiceerd aankomt op een wedstrijd, kan hij/zij deze speler weigeren mee te laten spelen.
• Een speler kan tijdens de wedstrijd straffen oplopen. Sommige straffen resulteren in een boete voor de club,
opgelegd door de RBIHF. Vanaf de 2e Match Penalty of de 2e Game Misconduct dient de speler in kwestie deze zelf te
bekostigen, door middel van een terugbetaling aan de club.
Deze afspraken kwamen tot stand na overleg en in samenspraak met de teammanagers, coaches, trainers en HYCjeugdwerking.
De afspraken kunnen licht afwijken per leeftijdscategorie.

Ouders en spelers verbinden zich ertoe om deze afspraken te volgen. Bij niet naleving kan de club overgaan tot
sancties zoals
schorsing of uitsluiting. Een ondertekend afsprakenblad is onderdeel van de inschrijving van een speler.

Naam + handtekening speler
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