HCOvewelt - Jeuadafsoraken
De jeugd van HCO wordt overkoepeld door een hoofd en jeugdbestuur.
Hierin s eelt de jeugdcoördinator een centrale rol.
Mocht er zich een probleem voordoen met een van onze jeugdspelers, van welke aard dan ook, kan je

dit steeds bespreken met de jeugdverantwoordeiijke (irène Vangeneugden 0478/541631) of via de
trainer.

In een club met meer dan honderd leden is het vanzelfsprekend dat er gedragsregels moeten zijn. Niet
dat we streng willen overkomen, wel omdat we respect willen hebben voor iedereen in onze club die
er nauw aan verbonden zijn.
Zo verwittigen we tijdig indien we niet aanwezig kunnen zijn of indien we later toekomen op
een training of wedstrijd.
Trainingen en wedstrijden beginnen op een aangegeven uur en we zijn dus tijdig aanwezig en
klaar op het aangeduide uur.
Drinken mogen we meebrengen, doch enkel water.
Tijdens de trainingen en wedstrijden is het de trainer die de opdrachten en instructies geeft.
Na de training en wedstrijd nemen we een douche. Uitzonderingen kunnen besproken
worden.

- Na een kwetsuur wordt er door de trainer in samenspraak met de ouders,beslist wanneer er
weer mag gehandbald worden.
Groepsgeest en sportiviteit stellen we heel hoog in het vaandel.
De trainer in samenspraak met de jeugdcoördinator en bestuur kunnen bij abnormaliteiten
beslissen over eventueel te nemen sancties en zal altijd de ouders verwittigen.
Spelers verlaten nooit voor het einde een training. Indien dit nodig zou zijn verwittigen de
ouders zelfde trainer.
- Deze afspraken gelden ook voor alle activiteiten die HCO organiseert.
- Indien een speler van mening is dat hij in een andere ploeg thuis hoort, zal dit met
jeugdcoördinator en bestuur besproken worden. De trainer kan dit melden. Jeugdcoördinator
en bestuur zullen dan samen de beslissing nemen.
Indien er zich een kwetsuur of ongeval voordoet tijdens training, wedstrijd of activiteit ingericht door
HCO, dan kan onze verzekering hierbij aangeschreven worden. De nodige verzekeringsdocumenten

kunt u bekomen bij de trainer of het bestuur. Deze papieren moeten altijd binnen gebracht worden bij
Els Broeken 011/642413 {nooit zelf opsturen).
Gezien er zeker dingen vatbaar zijn voor verbetering, zijn we ervan overtuigd dat er ouders zijn die
frisse, nieuwe en andere verrijkende inzichten hebben.

Mocht u een idee hebben om onze werking te verbeteren of efficiënter te maken of heeft u
opmerkingen, voorstellen, ideeën, aarzel dan niet om ons aan te spreken. Ook extra helpende handen

zijn altijd welkom!
Het jeugdbestuur en hoofdbestuur zal u maar al te graag ont angen.

Bestuur HCO

