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Charter ouders : Algemeen
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Wij (ouders, familie en vrienden van de jeugdspelers) hebben allemaal de verantwoordelijkheid om een
onberispelijk gedrag te tonen en te promoten tijdens trainingen en wedstrijden. Het moet spelers, ouders,
toeschouwers, afgevaardigden en trainers mogelijk zijn om van voetbal te genieten in een veilige, positieve
omgeving. We moeten altijd goed in ons achterhoofd houden dat jeugdvoetbal een tijd is om de spelers hun
technische, fysische, tactische en mentale vaardigheden te ontwikkelen. Winnen is niet alles.
Positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw zoon/dochter. Steun uw
zoon/dochter vooral bij tegenslagen en teleurstellingen, en relativeer goede prestaties.
Sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. uw zoon/dochter,
zijn/haar ploegmaats, de trainer en afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter. U vervult een
voorbeeldfunctie.
Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. Coaching tijdens de wedstrijd
gebeurt door de trainer en niet door afgevaardigden of ouders. Ouders dienen ook steeds achter de omheining
plaats te nemen en dit tijdens de wedstrijden alsook tijdens de trainingen.
Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties (premie voor doelpunten) is uit den boze.
Wij vragen ook uw kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden.
Gelieve uw negatieve kritiek openlijk achter wege te laten en uw positieve kritiek rechtstreeks aan de
verantwoordelijke personen mede te delen. Dit is zeer belangrijk in het kader van het creëren van een goede sfeer
in alle geledingen van de club.
Er wordt gevraagd dat u een paar keer per jaar mee de armen uit de mouwen steekt bij clubactiviteiten zoals
tornooi, mossel- of steakfeest, wedstrijd 1e ploeg,...(wij zijn steeds op zoek naar ouders die betrokken willen
worden bij de clubwerking)
Tracht rekening te houden met de data van de geplande wedstrijden en tornooien zodat uw zoon steeds aanwezig
kan zijn.
Voor vragen of problemen i.v.m. het sportieve, volgen we de geijkte kanalen via trainer, coördinator, Fysiek
trainer, technisch coördinator - en dit in deze volgorde. Voor extra-sportieve zaken kan je steeds de
afgevaardigde(n), secretariaat of HJO(Davy) contacteren.
Voor de veiligheid van onze jeugd, vragen wij de ouders om hun kinderen af te halen/aanwezig te zijn ten laatste
30 min. na het einde van de training.
Zo moeten wij (volwassenen) onze verantwoordelijkheid nemen.
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Een aangename en zorgzame sfeer creëren
Onthouden dat kinderen spelen voor hun plezier
Hun inspanningen en spel toejuichen (complimenteren)
Altijd respect hebben voor de scheidsrechters
Het veld onder geen beding betreden
De trainer zijn job laten doen en de spelers niet zeggen wat ze moeten doen
De spelers ondersteunen met aanmoedigingen om respect te hebben voor hun positie op het veld,
scheidsrechters, afgevaardigden, trainer en tegenstrever
Geen kritiek geven aan spelers wanneer zij fouten maken (uit fouten leert men waardoor ontwikkeling mogelijk
wordt gemaakt) en geen scheldwoorden roepen of agressief gedrag uiten naar eender wie dan ook
Ik versta dat indien ik deze code niet respecteer of naleef dat onderstaande sancties kunnen worden toegekend:
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Een mondelinge waarschuwing krijgen waar ik onmiddellijk gevolg aan geef
Verplicht worden om de wedstrijd te verlaten
Door de club gevraagd worden om in de toekomst geen wedstrijden bij te wonen
Samen met de speler uit de club gezet worden

