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HC HADES Hamont is een handbalclub die drijft op de inzet van vrijwilligers, handballers en niethandballers, kortom mensen met een hart voor de handbal in Hamont . Daarom willen we ook de
heren en de ouders van onze jeugdspelers in hoge mate betrekken bij de club want zonder hun inzet
kan er geen handbalplezier zijn Iedere bijdrage van vrijwilligers– hoe klein dan ook – is belangrijk
voor het voortbestaan van de vereniging want zij vormen de basis van onze club.
HC HADES Hamont wil sporten in teamverband en vooral samenwerken, samen met de spelers,
trainers, afgevaardigden, bestuur en ouders HC HADES Hamont opbouwen en samen een
succesvolle handbalclub te bekomen.
Het uitgangspunt daarbij is dat we handbal spelen en handbal beleven bij HC HADES Hamont
toegankelijk willen maken voor iedereen die graag handbal speelt.

Hoofdbestuur H.C Hades

Voorzitter:
Segers Henri Hees 14, 3930 Hamont-Achel

gsm 0498/846095 ,

segers-henri@skynet.be

Secretaris:

Somers Wendy De Kempkens 28, 3930 Hamont-Achel

0473/ 474 654,

secretariaathades@gmail.com

Penningmeester:
Schuurmans Jozefien Haag 9, 3930 Hamont-Achel 011/64 36 41,
gsm 0474/59 72 23,

fienschuurmans@gmail.com

Jeugd verantwoordelijke administratief:

Technisch jeugd verantwoordelijke:

De taken van het bestuur
Voorzitter:
Deze persoon is de algemeen verantwoordelijke van de club.
Hij coördineert de taken binnen de club.
Hij vertegenwoordigt de club bij externe instanties.
Deze persoon werkt mee aan uitwerken van clubvisie en is mee verantwoordelijk voor
navolging ervan. Hij legt en onderhoudt contacten met sponsors, politiek, clubleden, ouders,
trainers enz. Hij coördineert de aanwerving van trainers, speelsters, bestuursleden.
De voorzitter coördineert de clubwebsite.
Secretaris:
Zorgt voor administratieve ondersteuning bij het besturen van de club, verslaggeving van
bestuursvergaderingen,...
Legt administratieve contacten met federatie, officiële instanties, in de club...

Penningmeester:
Is verantwoordelijk voor de financiële werking in de club. Legt en
onderhoudt contacten met sponsors, bestuur, trainers, enz...
Bestuursleden:

Zijn medeverantwoordelijken betreffende de dagelijkse werking van de club. Leggen en
onderhouden contacten met sponsors, mede bestuurders, leden, trainers enz.. Mede
verantwoordelijk voor nevenactiviteiten Staan in voor de taken die ze toegewezen krijgen.
Sporttechnisch coördinator :

Administratieve coördinator :

Leden van het Jeugdbestuur en afgevaardigden:
Monique Weltens , Locht 21 Hamont , tel 011 44 69 49

Somers Wendy De Kempkens 28, 3930 Hamont-Achel 0473/ 474 654
Taakomschrijvingen

De jeugdwerkgroep
Het jeugdbestuur bundelt en coördineert alle inspanningen betreffende het jeugdbeleid en vertaalt
ze in duidelijke beleidslijnen waaraan iedere betrokkene bij de club een houvast heeft. In het
beleidsplan heeft het jeugdbestuur de sportieve en de morele lijn van de club uiteengezet en
toegelicht.
Het beleidsplan zorgt voor continuïteit terwijl het toch voortdurend wil openstaan voor verandering
zowel intern (-> wijziging van inzichten en opvattingen,) als extern (-> wijziging reglementen),
verplichtingen enz.
Het jeugdbestuur is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de jeugdwerking.
Het jeugdbestuur zal voor alle mogelijke conflicten trachten oplossingen te bieden door middel van
communicatie, diplomatie en overleg.

De jeugdcoördinator
Coördineert al de jeugdactiviteiten en zorgt voor de administratieve aangelegenheden die
betrekking hebben op de jeugdwerking:
-sporthalverdeling i.s.m. de sporttechnische coördinator, de jeugdvoorzitter en trainers
-organisatie van de jeugdcompetities, tornooien en stages
-oefenwedstrijden
-aanduiden van jeugd en scheidsrechters voor thuiswedstrijden
-plannen van vergaderingen en uitwerken van de verslagen
-opvolgen en mee uitwerken van het beleidsplan.
-Hij/zij kan ook taken of activiteiten delegeren naar ploegbegeleiders, trainers, werkgroep .
-Deze persoon geeft door waar en wanneer er vergaderingen, bijscholingen, cursussen, initiaties,
enz... doorgaan.
-Kan lid zijn van het bestuur en verdedigt de belangen van de jeugd.
-Hij/zij ziet er tevens op toe dat de ‘leefregels’ van de club ook binnen de jeugdwerking
gerespecteerd worden en kan en mag in deze gepaste maatregelen nemen in samenspraak
met het jeugdbestuur.

De sporttechnisch coördinator
Is verantwoordelijk voor de toepassing van de sportieve beleidsplannen, jaarplannen en de
opvolging ervan.
Hij/zij zet de lijnen uit die door de trainers en spelers/sters dienen opgevolgd te worden in functie
van de opleiding op sportief, mentaal en pedagogisch vlak- volgens het beleidsplan.
Tracht de visie en doelstellingen van de club om te zetten in daden op het terrein door het geven
van interne (of het organiseren van externe) bijscholingen.
Hij evalueert de trainingen/ wedstrijden, trainers en spelers/sters en organiseert overleg met de
trainersstaf.
Is aanwezig op vergaderingen van het jeugdbestuur.
Motiveert trainers tot volgen van bijscholingen en opleidingscursussen
De sport technische verantwoordelijke kan een tussenpersoon zijn bij eventuele problemen bij
trainers, spelers/sters, ouders en anderen.
Bepaalt mee de overgang van jongeren naar een hogere categorie ivm hun bekwaamheid en
sportieve en mentale rijpheid.

De begeleiders
De begeleiders zijn de tussenpersonen tussen (jeugd)bestuur, trainer(s) en spelers(sters) en
anderen.
Deze zijn verantwoordelijk voor de communicatie zowel naar de interne ploegwerking ais de
externe ploegwerking, club, trainers, ouders, anderen...
De begeleiders staan in voor de goede praktische werking rondom zijn/haar ploeg.
Zorgt er voor dat het team van al het nodige materiaal voorzien wordt, truitjes, wedstrijdbladen,
verzekeringsformulieren, lidkaarten, adressenlijsten, telefoon en email gegevens en volgt dit
ook op.
Is medeorganisator en/of inzamelaar bij de extra sportieve organisaties, familiedag, lidgelden,
eetdagen, andere.
De trainers
Een sportclub runnen zonder trainers is onmogelijk. Trainers en met name jeugdtrainers zijn de
steunpilaren van een club met jeugdwerking. De hedendaagse maatschappij maakt het echter
niet makkelijk mensen te vinden die zich willen engageren om jongeren op te leiden. Opleiden wil
ook zeggen dat we ook opvoeden. Daarom dienen trainers niet alleen oog te hebben voor het
louter sportieve.
Deze trainers dienen op de hoogte te zijn van de leerlijn die door Hades wordt gehanteerd (ook
de VHV leerlijn) en hun trainingen binnen deze context voor te bereiden en ook uit te voeren.
Trainers moeten ook openstaan voor gesprekken met bestuur, medische staf, sporttechnische
coördinator, jeugdbestuur, spelers en ouders. De trainers hebben een voorbeeldfunctie binnen

de vereniging en dienen zich daarom ook te houden aan de afspraken die gemaakt werden.
De spelers
Een club kan niet bestaan zonder leden. Iedereen zou zich moeten thuis voelen bij Hades
Hamont.
Elk lid is een meerwaarde binnen een vereniging op voorwaarde dat hij/zij de normen en waarden
van de club naleeft en respecteert.
Stiptheid: Iedereen zou moeten zorgen dat hij zijn/haar afspraken zo nauwgezet mogelijk
nakomt, d.w.z.:
op tijd komen op training/ wedstrijd/activiteiten Gelieve ook tijdig af te melden indien je niet kan
komen.
Respect: Dat je iedereen die jou de kans geeft om je hobby op één of andere manier te
kunnen beoefenen met het nodige respect behandelt.
Fair play: Dat je de regels zowel van het spel, als van een gezonde opvoeding, op een eerlijke
en correcte manier naleeft en notie hebt genomen van de, in dit document omschreven teksten
hierover.

