INTERN REGLEMENT HC HANNIBAL TESSENDERLO VZW
• Het gebruik van GSM toestellen en/of andere toestellen waar foto’s en video’s mee genomen
kunnen worden zijn ten strengste verboden in de kleedkamers, toiletten en douches.
De toestellen worden voor de training en/of wedstrijden: thuis, bij de ouders of trainers
gelaten.
• Op trainingen en wedstrijden wordt een positieve instelling en totale inzet verwacht.
• Een sportieve kledij is verplicht. Sportschoenen hebben bij voorkeur witte, kleurvaste of
kleurloze zolen.
Sportschoenen die buiten gedragen worden, zijn niet toegelaten in de sporthal.
• Het dragen van sieraden en andere gevaarlijke voorwerpen zijn verboden tijdens training en
wedstrijd.
Piercings worden om eigen gezondheid en veiligheidsredenen afgeraden, indien toch dienen
ze afgeplakttijdens training/wedstrijden.
• De trainers blijven maximaal 20 min na de training aan de sporthal. Jullie zoon/dochter moet
tijdens deze tijdsperiode afgehaald worden.
• Trainingen starten en stoppen steeds op het afgesproken uur. Tijdens de training zijn de
trainers verantwoordelijk, niemand mag daarom zonder uitdrukkelijke toestemming de
training verlaten.
• Voorziene afwezigheden op training en/of wedstrijd worden vooraf aan de trainer of
ploegverantwoordelijke gemeld.
• Heb respect: voor elkaar, voor de tegenstrever, voor de scheidsrechters en voor het personeel
van de sporthal, voor je begeleider(s), trainer, ouders…..
Wedstrijden worden steeds begonnen en afgesloten met een ‘shake hands’ aan tegenstanders
en scheidsrechters. Respect uit zich in sportiviteit tijdens trainingen en wedstrijden,
hulpvaardigheid bij kwetsuren.

• Tijdens de training/wedstrijden wordt alleen het drinken van water toegelaten in de sporthal.
• Laat bij het verlaten van de sporthal en kleedkamers netjes achter; laat geen afval of andere
dingen slingeren. De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of
beschadiging van persoonlijke bezittingen, laat daarom zoveel mogelijk onnodige luxe
artikelen thuis.

• Bij wangedrag kan/zal het bestuur gepast reageren en eventueel sancties overwegen, dit kan
over een vermaning, tijdelijke schorsing of bij zeer ernstige zaken zelfs een verwijdering uit de
club gaan.
• Wees ten allen tijde een waardige vertegenwoordiger van de club. Positief omgaan met winst
en verlies en respect hebben voor elkaar zijn belangrijke elementen hierin. We vragen ouders,
vrienden en andere supporters om je ploeg steeds op een positieve en sportieve manier aan te
moedigen.
• Op onze website kunnen jullie onze volledige privacywetgeving vinden. Indien hieromtrent
vragen zijn kunnen deze steeds aan het bestuur van HC Hannibal Tessenderlo vzw gesteld
worden.

