Charter trainers
De jeugd neemt binnen onze club een centrale plaats in, want
zonder jeugdleden heeft de club geen bestaansrecht. Er wordt dan
ook alles aan gedaan om onze vereniging voor de jeugd zo
aantrekkelijk mogelijk te maken.
Boorsem Sport staat voor een opleiding waarin opvoeding en sportief
voetbalonderricht samengaan. De club is er zich degelijk van bewust dat de
jeugd gelijk staat aan toekomst.
Dit charter moet een leidraad zijn in de loopbaan van onze trainers bij Boorsem
Sport en een aanknopingspunt voor startende trainers.
ALGEMEEN
1. Elke afwezigheid voor training en wedstrijd moet vooraf gemeld worden bij
de TVJO & JV zodat een vervanging voorzien kan worden.
2. Elke trainer is minimum 30 minuten voor aanvang van de training op het
complex aanwezig om de spelers op te vangen en zijn trainingsgedeelte
klaar te zetten. Voor de wedstrijd zijn trainer, afgevaardigde en spelers, 1
uur voor aanvang van de match aanwezig.
3. Zowel voor de trainingen als de matchen moet de trainer zijn
aanwezigheid aanduiden op het daartoe bestemd blad. Enkel en alleen met
dit document wordt rekening gehouden bij het uitbetalen van de
onkostenvergoedingen.
4. Elke trainer is verantwoordelijk voor zijn toegewezen oefenmateriaal
(ballen,…). De kosten van eventueel verloren materiaal wordt op het einde
van het seizoen afgetrokken van de vergoedingen.
5. Ouders worden niet toegelaten in de kleedkamers.
6. Elke training controleert de trainer de uitrusting van de spelers. De
voetbalschoenen moeten steeds gekuist zijn, oefenkledij in reine staat en
aangepast aan de weersomstandigheden. Op wedstrijddagen wordt de
dresscode toegepast door spelers en trainers. De trainer heeft hier een
voorbeeldfunctie!
7. De spelers vertrekken gezamenlijk naar het oefenveld. Na de training
komen ze gegroepeerd naar de kleedkamer terug en gaan zich douchen.
Na het douchen worden spelers aangeduid om de kleedkamer op te
kuisen. De spelers worden geacht na 20 minuten klaar te zijn om
huiswaarts te keren, en dit volgens de kortst mogelijke weg (eis
verzekering). De trainer controleert de kleedkamer en als de spelers veilig
huiswaarts vertrekken en/of afgehaald worden door de ouders.
8. De trainer heeft de eindverantwoordelijkheid inzake de netheid van de
kleedruimte en het toezicht houden tijdens het douchen. Hij/zij zorgt er
voor dat de kleedruimte opgeruimd wordt door de spelers.
9. De trainer is verantwoordelijk voor het correct wegbergen van genomen
trainingsmateriaal en wegzetten van de gebruikte goals na training. De
doelen worden steeds gedragen en niet versleept over het terrein.
10.Schoenen worden na de training gereinigd aan de borstels. Niet in de
gang, kleedruimte of douche. De trainer kijkt hierop toe
11.Enkel de sportieve cel is bij machte om trainingen af te gelasten. Dit kan
enkel in geval van:
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beslissing van het bestuur
slechte staat van de oefenterreinen
weersomstandigheden
onvoorziene omstandigheden

ATTITUDE
1. Het gebruik van obscene, beledigende en discriminerende taal is ten
strengste verboden. Overdreven agressie of ongecontroleerd (verbaal)
geweld kan niet. Dit geldt zowel naar spelers, ouders, supporters als naar
tegenstrevers en scheidsrechters. Boorsem Sport staat voor een positieve
uitstraling naar de buitenwereld.
2. De trainer is verantwoordelijk voor een goede en correcte communicatie
naar de ouders toe. Dit kan eventueel in samenwerking met de
coördinator of de celverantwoordelijke communicatie.
3. Het gebruik van alcoholische dranken, roken of nuttigen van elke vorm
van drugs is ten strengste verboden voor elke trainer tijdens trainingen en
wedstrijden.
4. Spelers moeten hun trainer en afgevaardigden groeten bij aankomst en
vertrek van zowel trainingen als wedstrijden. De trainers wijzen de spelers
hier op en hebben een voorbeeldfunctie.
5. De trainers behandelen elke speler als evenwaardig en met het nodige
respect. Elke speler die bij aanvang van het seizoen wordt toegewezen aan
een ploeg heeft recht op een opleiding. Opleiding primeert steeds op
sportieve prestaties.
6. Pestgedrag onder spelers moet onmiddellijk aangepakt worden! Indien de
trainer dit niet individueel kan oplossen dan kan hij beroep doen op de
sportieve commissie ter ondersteuning.
7. Straffen en belonen is een gevoelige materie maar soms noodzakelijk.
Gebruik steeds aangepaste straffen en wees hierin rechtvaardig. Ga vooral
niet impulsief te werk maar probeer in alle sereniteit een oplossing te
zoeken in overleg met de betrokken personen. Boorsem Sport is steeds
voorstander van alternatieve straffen. Voor hardnekkige spelers wordt in
overleg met de sportieve commissei een begeleidingsplan opgemaakt.
8. Vragen, problemen en misverstanden worden in de eerste plaats gemeld
en besproken met de TVJO & JV. Het is de verantwoordelijkheid van de
trainer om problemen te melden.
9. Bij activiteiten die georganiseerd worden door de club wordt een
onvoorwaardelijke medewerking gevraagd van de trainers. Deze
activiteiten zijn broodnodig voor het voortbestaan en de algemene werking
van de club te ondersteunen. In het begin van het seizoen worden de data
bekendgemaakt en kunnen de trainers een keuze maken.
10.De trainers en spelers worden verschillende malen per seizoen
geëvalueerd. De jeugdwerking geeft aan wanneer dit moet gebeuren en
zorgt voor de nodige documenten. De trainers verlenen hun volle
medewerking aan deze evaluaties.
11.Social media is niet meer weg te denken in onze huidige maatschappij. We
willen het gebruik hiervan niet verbieden maar wijzen op voorzichtigheid!
Dit charter is onderdeel van het sportieve en extra sportieve beleidsplan van
Boorsem Sport. Het moet de goede werking van de club, in al zijn facetten, in
goede banen leiden en misverstanden uit de wereld helpen.
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Bij uitgesproken ongepast gedrag, totaal gebrek aan inzet en/of herhaaldelijke
slechte evaluaties, kan het clubbestuur van Boorsem Sport een trainer, speler of
ploegverantwoordelijke met onmiddellijke ingang uitschrijven.
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