Charter Ouders

* Ouders, familie en vrienden en van jeugdspelers zijn van harte welkom.
Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle omkadering bij het
jeugdvoetbal.
* Wel wordt er verwacht dat onze supporters zich steeds als een waardig
supporter trachten te profileren en dit in al zijn facetten.
* U vervult een voorbeeldfunctie.
* Wij vragen van U :
0 Medewerking bij het naleven van de spelersafspraken bij trainingen
en wedstrijden.
0 Positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de
prestaties van uw zoon/dochter voor, tijdens en na de wedstrijden en dit
zowel t.o.v. uw zoon/dochter, zijn/haar ploegmaats, de trainer en
afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter.
0 We verwachten rustig en sportief gedrag tijdens de wedstrijden. Bij
herhaaldelijk negatief gedrag op scheidsrechter,speler of trainer wordt de
speler/speelster van de ouder van het veld gehaald
0 Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere
voetbaltechnische aspecten. Coaching tijdens de wedstrijd gebeurt door de
trainer en niet door afgevaardigden of ouders.
*Het overdreven belonen (betalen) van jeugdspelers voor geleverde prestaties
(premie voor doelpunten) is uit den boze.
*Wij vragen ook uw kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen of
wedstrijden te verbieden. U straft dan immers niet allen Uw kind maar de
ganse ploeg!
* Heb je kritiek richt U dan privé (niet in kantine of naast het veld)
rechtstreeks tot de betrokken persoon. Dit is zeer belangrijk in het kader van
het creëren van een goede sfeer in alle geledingen van de club.
* Spreek bij problemen de juiste persoon aan op de juiste plaats. Voor
sportieve problemen kan je terecht bij de trainer en- of jeugdcoôrdinator.
Voor extra-sportieve problemen kan je terecht bij de ploegafgevaardigde

*Het zou een hele hulp zijn af en toe mee de handen aan de ploeg te slaan en
mee te werken aan bijvoorbeeld de werkdag, opruimen kleedkamers,
familiedag….
* Tracht rekening te houden met de data van de geplande wedstrijden en
tornooien zodat uw zoon steeds aanwezig kan zijn.
* Bij afwezigheid steeds de trainer/afgevaardigde van uw ploeg tijdig
verwittigen
*School is belangrijk. Daarom stimuleert/ respecteert KVK Westmalle de
studie toewijding en keuze van zijn leden. Zet daarom school steeds op de
eerste plaats.

Met beleefde groeten

