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Charter ouders 
 

GEDRAGSRICHTLIJNEN VOOR OUDERS 

 

Deze afspraken zijn niet bedoeld om u als ouder af te schrikken, wel om misverstanden te vermijden 

en problemen te voorkomen. 

 

• Laat het coachen aan de trainer over. Hij is enkele dagen per week met de voetbalopleiding 

van uw kind bezig. 

• Winnen is leuk, maar verliezen hoort ook bij het voetbal en is voor uw kind een belangrijk 

leermoment. 

• Wees sportief langs de zijlijn. Dit naar de tegenstanders en de scheidsrechter toe. 

• Problemen kunnen besproken worden met de trainer en/of jeugdcoördinatoren. Gelieve 

daarvoor op voorhand een afspraak te maken. 

• De trainer bepaalt de ploegtactiek (volgens de visie van de club) en de ploegsamenstelling. 

Over vervanging en niet-selecties wordt enkel uitleg gegeven aan de speler zelf. Ouders 

respecteren deze keuze van de trainers en gaan daarover niet in discussie. 

• Wij zeggen NEEN tegen elke vorm van racisme. 

• We laten geen ouders toe in de kleedkamers of gang van de kleedkamers. Enkel bij de U6 

en U7 mag er 1 ouder per kind mee naar de kleedkamers. 

• Op sociale media (facebook, twitter, …) wordt er rekening gehouden met de gedragscode 

binnen K. RDZ. Ook hier kunnen overtredingen gesanctioneerd worden. 

 

Overtredingen t.o.v. de gedragscode kunnen gesanctioneerd worden door TVJO en het bestuur. 

Mogelijke sancties 

• Verwijdering van de speler uit de trainingsgroep 

• Verwijdering van de speler uit de selectie (schorsing van wedstrijden) 

• Verwijdering van de speler uit de vereniging. 

 

Het spreekt voor zich dat dit maatregelen zijn die we niet graag nemen. Laat uw kind niet de 

dupe zijn van uw eigen gedrag. 
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Ouders langs de zijlijn: TIPS 

• Geef altijd blijk van belangstelling, woon regelmatig een wedstrijd of training bij. 

• Wees enthousiast en stimuleer hen. 

• Geef hen een duwtje in de rug als het wat moeilijker gaat. 

• Laat uw kind plezier hebben in het voetbal. Leg weinig druk op van thuis uit. Projecteer uw 

verlangens niet op uw kind. 

 

Bij het niet ondertekenen van deze charter zal bekeken worden of de speler zal toegelaten worden.  

Wij streven er als club naar om een goede naam in de jeugdopleiding te verwerven/houden. 

 

 

Voor akkoord,         Te Zoutleeuw,  

 

        

Datum:   ….../….../ 2019 

 

 

 

Naam, voornaam en handtekening met vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’. 

 

ouder(s)  K RDZ (naam en functie) 

……………………………………………………………….  ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………  ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………  ………………………………………………………………. 
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