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WAT VERWACHTEN WE VAN ONZE OUDERS?
ALGEMEEN:


Familie, vrienden en kennissen van onze jeugdspelers zijn van harte welkom op onze
jeugdopleiding. Veel toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle omkadering bij het
jeugdvoetbal. De ouders en sympathisanten van elke KEWS Schoonbeek-Beverst speler worden
met aandrang gevraagd om op een positieve manier (juist taalgebruik, beheersen van emoties,
geen confrontaties met ouders van tegenpartij, …) voor alle jeugdspelers van onze club te
supporteren.



Leg niet te veel druk op de schouders van uw kind. Steun hen in een mindere periode en
relativeer hun goede prestaties en die van de ploeg. Opleiden staat los van prestaties. Het
betalen van de jeugdspelers voor de geleverde prestaties (premie voor doelpunten etc…) is ten
strengste verboden en kan sancties tot gevolg hebben voor speler en ouders.



Aangezien de spelers verschillende malen per week op de club zijn, is het belangrijk te komen
tot een goede informatie uitwisseling. Het is daarom aan te raden dat de ouders de technische
staf op de hoogte brengen van eventuele familiale omstandigheden, problemen op school,
medische dossiers en dergelijke. De behandeling ervan gebeurt uiteraard in vertrouwen.



Activiteiten en feestjes binnen de ploeg worden steeds eerst besproken met de TVJO, zodat
deze niet samenvallen met clubactiviteiten. Hier moet bovendien rekening gehouden worden
met de financiële mogelijkheden van alle ouders om op die manier geen kinderen uit te sluiten.



De club zou het ten zeerste appriciëren dat ouders mochten meehelpen bij eetdagen, tornooiof andere clubactiviteiten. Dit verlicht immers het werk van anderen. Bovendien versterkt het
de band tussen ouders, spelers en club. Geef gerust een seintje aan uw trainer of aan een
bestuurslid indien u hiervoor interesse heeft.
TRAININGEN/WEDSTRIJDEN:



Vervoer van spelers
Van de ouders wordt verwacht dat ze zorgen voor het vervoer van de spelers. De trainer en
afgevaardigden zijn niet verantwoordelijk voor het vervoer.
Aan de ouders wordt met aandrang gevraagd om ervoor te zorgen dat de spelers tijdig op
wedstrijden en trainingen verschijnen. Probeer ook rekening te houden met de data van de
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wedstrijden en tornooien zodat uw kind kan aanwezig zijn. De planning hiervan is steeds up-todate te raadplegen via onze clubwebsite.


Coaching langs de lijn:
Van ouders wordt verwacht dat ze de spelers motiveren en positief aanmoedigen. Mondelinge
tactische richtlijnen of tactische gebaren van de ouders worden niet getolereerd!
Enkel de technische staf is gemachtigd om tactische richtlijnen of tactische gebaren mee te
geven aan de spelers tijdens het wedstrijdverloop!



Discussies over de ploegopstelling (tijdens wedstrijdverband):
Discussies over de ploegopstelling worden nooit beantwoord door onze technische staf, noch
voor, noch tijdens, noch na de wedstrijd.



Discussies over speelgelegenheid (tijdens wedstrijdverband):
Discussies over speelgelegenheid van spelers worden nooit beantwoord door onze technische
staf, noch voor, noch tijdens, noch na de wedstrijd.Enkel de technische staf is gemachtigd om
speelgelegenheid van een speler te bepalen of aan te passen tijdens het wedstrijderloop!



Uitlatingen naar de technische staf toe, voor, tijdens of na de wedstrijd of training:
Mondelinge of fysieke uitlatingen onder de vorm van scheldpartijen en/of onrespectvol gedrag
van een ouder(s) naar de technische staf (trainer, afgevaardigde, JC, TVJO) toe, worden niet
getolereerd.
Indien één van bovenstaande regels met de voeten wordt getreden, hangt niet de ouder(s) die
de regel overtrad maar zijn/haar zoon/dochter een sanctie boven het hoofd, gaande van
tijdelijke schorsing van trainingen en wedstrijden tot een eventuele definitieve uitsluiting van
de jeugdopleiding.
In geval van ernstige onenigheid of onaangepast gedrag van de ouders, wordt steeds de
operationele verantwoordelijke van de club ingeschakeld om een beslissing te nemen.
De club aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de daden (burgerrechtelijk en/of strafrechtelijk)
van kinderen en/of ouders.
HOE PROBLEMEN BESPREKEN?
Een persoonlijk gesprek met de trainer of JC kan pas 24 uur na afloop van de wedstrijd of
training worden aangevraagd, via telefoon of e-mail. In eerste instantie met de trainer, indien
nodig zal de technische staf beslissen of een opvolggesprek met de JC noodzakelijk is.
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