Charter OUDERS KEVC Beselare

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 min 2 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
jeugdcoördinator. Gelieve daarvoor op voorhand een afspraak te maken
(tvjo.beselare@outlook.com)
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 U5/U6 mag er 1 ouder per kind mee naar de kleedkamers.

Overtredingen t.o.v. de gedragscode kunnen gesanctioneerd worden door TVJO
Karel Devos 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.

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 dat van uw kind.

