Charter voor ouders, familieleden en supporters
Ouders en supporters zijn van harte welkom op onze club, langs
de velden en in de kantine. Veel toeschouwers zorgen immers
voor een sfeervolle entourage bij jeugdvoetbal.
De aanmelding als lid van de club houdt in dat de speler en zijn ouders een
bepaald vertrouwen stellen in de club. Men zou het kunnen vergelijken met de
keuze van een school, waarbij men de lesmethodes, schooldisciplines en leraren
accepteert. De komst naar de club betekent dat de kinderen en ouders
gedurende minstens 1 seizoen de regels, trainers en werkwijze van de club
accepteren.
Aanmoedigingen
 Moedig de spelers aan en geef voorrang aan hun sport. Moedig steeds de
hele ploeg aan en heb niet enkel oog voor jullie eigen kind. Applaudisseer
voor goed spel zowel van uw spelers als die van de tegenstrever. Zorg
voor positieve ervaringen.
 Laat ze voetballen op hun eigen niveau. Help ze om realistische doelen te
stellen. Laat de kinderen stilaan zelf prestatienormen bepalen. Dwing ze
nooit om uw ambities waar te maken.
 Help de kinderen vertrouwen te krijgen. Sportieve mislukkingen zijn nooit
persoonlijke mislukkingen.
 Benadruk het plezier en vermijd prestatiedruk. Maak hen duidelijk dat
voetbal meer is dan winnen of verliezen'. Er is ook nog gezondheid,
vriendschap, uithouding, durf, samenwerking, etc. Leer ze dat groepsinzet
en inspanning even belangrijk zijn als een overwinning.
 Geef het goede voorbeeld. Wees vriendelijk tegenover alle andere ouders,
begeleiders en scheidsrechters. Laat uw waardering voor de trainer
blijken. Blijf positief, ook na verlies. Kleineer of schreeuw nooit.
 Breng evenwicht tussen de sporteisen en de behoeften van het gezin en de
school. Help uw kinderen een gezonde, evenwichtige levenswijze te
ontwikkelen. Ook hier geeft u zelf het goede voorbeeld.
Voetbalopleiding
 Laat het geven van instructies tijdens de wedstrijden over aan de trainers.
Ouders en supporters mogen natuurlijk aanmoedigen, maar bemoeien zich
niet met het spel. Reacties en tussenkomsten van de ouders op trainingen
of wedstrijden worden niet geduld. We respecteren ieders mening, maar
enkel de trainers en sportieve staf zijn verantwoordelijk voor de sportieve
gang van zaken.
Aandachtspunten
 Alle ouders bevinden zich steeds achter de omheining, ook bij wedstrijden
van U6 t/m U13.
 Ouders zijn niet toegelaten in de kleedkamers, met uitzondering van de
ouders van de U6.
 Roken in de kantine is ten strengste verboden. Doe dit liefst ook niet op
onze sportaccommodatie.
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 Probeer zoveel mogelijk de voetbalkledij van jullie zoon/dochter van vooren familienaam te voorzien. Na bijna elke training blijven kledingstukken
in de kleedkamer achter. Zonder kenmerk kunnen die niet meer aan de
eigenaar terugbezorgd worden.
 Meld tijdig af of moedig uw kind aan om tijdig af te melden zowel bij een
training als bij een wedstrijd. Zodoende heeft de trainer voldoende tijd om
een alternatief te zoeken.
Agressie, publiekelijke kritiek
 Elke vorm van agressie wordt niet getolereerd en heeft de verwijdering
van ouders & speler bij de club en elke andere club binnen de
samenwerking tot gevolg.
 Met sportieve vragen kunnen de ouders steeds - na afspraak - terecht bij
de trainer na een training (dus niet onmiddellijk na een wedstrijd). Komen
ze niet tot een vergelijk, kan een afspraak gemaakt worden met de
jeugdcoördinator. 15. Vermijd publiekelijk kritiek (= vorm van verbale
agressie) op trainers, afgevaardigden, coördinatoren, bestuursleden,
spelers en ouders, dit zowel op sociale media als elders in groep. Onze
club tolereert dit niet en heeft de verwijdering van ouders & speler bij de
club tot gevolg.
 Klachten kunnen schriftelijk geformuleerd worden door een mail te sturen
naar boorsemsport@gmail.com
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