Charter voor ouders
Ouders, familie en vrienden van jeugdspelers zijn steeds van harte welkom langs de velden en in
de kantine. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage van het (jeugd)voetbal.
We verwachten wel dat ze zich steeds ALS WAARDIGE SUPPORTER gedragen en dit in
ALLE OMSTANDIGHEDEN. Scheldwoorden, kwetsende woorden en racistische uitspraken
aan scheidsrechter, teamgenoten en tegenstanders zijn niet toelaatbaar.

Wat verwachten we van de ouders ?
1.

Steun uw zoon of dochter ALTIJD, ook in een mindere periode maar relativeer toch
altijd zijn/haar goede of minder goede prestaties of die van de ploeg.

2.

Ga je kind ook niet straffen door hem voetbal te ontnemen. U straft niet alleen hem, maar
ook het team. Voor wedstrijden moeten we op alle jongens/meisjes kunnen rekenen.

3. Het VSK uitgangspunt is dat de opleiding en het plezier altijd en overal primeert op het
resultaat! Let wel: het resultaat van een wedstrijd is niet belangrijk, het willen winnen van
een wedstrijd absoluut wel!
4. Een evaluatie van de speler/speelster wordt minstens 2 keer per seizoen aangeboden door
de trainers. Vragen of opmerkingen kan je hier stellen. Heb je naast deze
evaluatiemomenten nog vragen over het sportieve? Spreek de JC aan …. Niet de trainer !
Andere vragen die meer vertrouwelijk behandeld dienen te worden zoals ongewenst
gedrag, pesten, financiële problemen, etc… kunnen best via mail aan
ombuds@vskortenaken.be gericht worden.
5. De meeste ploegen hebben een eigen facebookpagina. Het bestuur/jeugdbestuur zou dit
prima vinden maar uit het verleden is gebleken dat dikwijls onnodige discussies en andere
onjuiste info via deze, moeilijk te controleren, weg verspreid werden. Uitslagen van
wedstrijden of een rangschikking horen ZEKER NIET thuis op sociale media ! Elke
week een foto plaatsen van dezelfde ploeg(en) die een overwinning vieren kunnen
demotiverend of zelfs kwetsend overkomen bij andere spelers/trainers uit dezelfde of
andere leeftijdsgroepen die ook keihard werken om vooruitgang te boeken.
Gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijd geven het clubleven meer kleur, als
dat nog een gepaard kan gaan met sereen gedrag naar leeftijdsgenoten van uw kind,
tegenstrevers en hun ouders, dan doen ouders hun voorbeeldfunctie alle eer aan ….
6. Uit veiligheid voor de jeugd vragen wij aan de ouders die hun kind komen ophalen reeds
aanwezig te zijn ten laatste 15’ minuten na de training. Ten laatste 30’ na de training (of
thuiswedstrijd) stopt de verantwoordelijkheid van de club.
7. Tenslotte, heb ook aandacht voor onze activiteitenkalender. Je steunt niet alleen de

werking van onze club, maar vooral ….je aanwezigheid en positieve meldingen geeft
een grote voldoening aan de medewerkers/vrijwilligers die zich belangloos inzetten
voor VSK….. voor uw kind !

