
 
 

Charter afgevaardigde Gedragsrichtlijnen K. RDZ 

Charter voor de jeugdafgevaardigde 

 

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

vermijden en problemen te voorkomen. 

Iedere afgevaardigde verklaart zich te houden aan de volgende afspraken: 

 

• De afgevaardigde stelt zich volledig ter beschikking van de TVJO, het bestuur en de jeugdspelers 

van K. RDZ, gedurende gans het seizoen. 

• De afgevaardigde staat zijn trainer en spelers/speelsters bij waar nodig. Hij of zij is de 

contactpersoon tussen trainers/spelers/ouders. Alle gedragsregels dienen absoluut in acht te 

worden genomen t.o.v. iedereen. 

• Wees sportief naar de tegenstanders en de scheidsrechter toe. 

• Hij of zij heeft een groot aantal bevoegdheden: 

- zijn/haar functie uitvoeren binnen de lijnen van de beleidsverklaring van de jeugdwerking 

- bijstaan van de trainer en de jeugdspelers van zijn team aan de zijlijn. 

- contactpersoon tussen trainer, spelers en ouders. 

- toezicht op de naleving van de “Clubregels(charters) voor jeugdspelers en ouders”. 

- ontvangst en begeleiding van de scheidsrechter en tegenstrever bij thuiswedstrijden. 

- verzorging van de administratieve formaliteiten bij de wedstrijden (wedstrijdformulier). 

- coördinatie van het vervoer van de jeugdspelers naar de uitwedstrijden. 

- zorgt voor een goed verloop/controle van het gebruik van de kleedkamers. 

- tracht als mogelijk af en toe aanwezig te zijn bij de trainingen van zijn team. 

- zorgt ervoor op de hoogte te zijn van de toestand van zijn/haar spelers (blessures, schorsingen, 

…). 

- zorgt bij afwezigheid voor een vervangende afgevaardigde. 

• Een niet te verwaarlozen verantwoordelijkheid rust bij de begeleiding van onze jeugdspelers bij 

ongevallen. De terugbetaling van de medische onkosten door de Voetbalbond gebeurt alleen via 

de officiële weg. Gelieve de spelers wegwijs te maken wanneer dit voorvalt. 

• De afgevaardigde moedigt de spelers positief aan en vermijdt negatieve commentaren. 

• De afgevaardigde aanvaardt winnen en verliezen, maar draagt teamspirit, discipline en fairplay 

hoog in het vaandel. 

• De afgevaardigde volgt deze raadgevingen in de praktijk: 

- inleven in de “wereld van het kind” – enthousiasme uitstralen; 

- altijd een voorbeeldfunctie uitoefenen en positief ingesteld zijn. 

• De afgevaardigde draagt zorg voor het materiaal (trainersband, band voor verzorgen en 

afgevaardigde, wedstrijdbal, EHBO-kit, …). (vragen aan Jos Mingelinckx) 

• 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. 
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• De afgevaardigde zorgt er samen met de trainer voor dat de gebouwen en kleedkamers tijdens 

de trainingen en wedstrijden net blijven.  

• Bij pestgedrag onder spelers meldt de afgevaardigde dit meteen aan de trainer. 

• De afgevaardigde heeft een voorbeeldfunctie: 

- - hij rookt niet in het bijzijn van de kinderen/spelers; 

- geen ongepast taalgebruik. 

• Elke vorm van strafrechtelijke feiten binnen de club of naar de spelers toe worden snoeihard 

aangepakt. Er zal dan steeds en onmiddellijk klacht worden neergelegd bij de politie. 

• De scheidsrechter heeft steeds gelijk (ook al heeft hij geen gelijk). De afgevaardigde geeft geen 

commentaar op de scheidsrechter. 

• De afgevaardigde zal ontvangen persoonsgegevens met de nodige zorg en discretie behandelen 

cfr de privacyverklaring (beveiligde computer, niet doorgeven van gegevens tenzij er uitdrukkelijk 

toelating is voor gevraagd en verkregen, documenten niet laten rondslingeren, …) 

Bij zware of herhaaldelijke overtredingen zal de TVJO in samenspraak met het bestuur een mogelijke 

sanctie bekijken. (schorsing, verwijdering uit de club, …) 

 

Het spreekt voor zich dat dit maatregelen zijn die we niet graag nemen. 

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’. 

 

De trainer  K RDZ (naam en functie) 

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

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

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

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2wda_qYbhAhXJUlAKHW23BUsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.rdz.be/&psig=AOvVaw1KkJRZIVYAo42bIK1fDE69&ust=1552814114133733

