
   
   

Charter Ouders 
 

CHARTER VOOR DE OUDERS     Svelta Jeugd 
 
Ouders langs de zijlijn, fijn dat ze er zijn!  Zeker als we volgende afspraken 

respecteren : 

 Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de voetbalwedstrijden 

van uw zoon/dochter.  

 Wees enthousiast, stimuleer uw zoon/dochter en de medespelers  

 Geen enkele vorm van racisme hoort thuis in onze club. 

 Gebruik geen tactische kreten, want uw zoon/dochter heeft het al moeilijk genoeg 

met de bal, met zichzelf en met de tegenstander.  

 Laat het coachen over aan de trainer.  

 

 Blijf altijd positief, juist bij balverlies of een tegendoelpunt. Wordt niet boos, de 

volgende keer weer beter.  

 De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoei U niet met zijn beslissingen. Is 

scheidsrechter worden iets voor U, meldt U dan aan bij de sportieve cel. 

 

 Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren.  

 De wedstrijd is al moeilijk genoeg. Winnen, maar ook het verliezen hoort nu eenmaal 

bij het voetbal. Streven naar ‘SUCCES’ is veel belangrijker dan streven naar 

‘WINNEN’.  

 Als uw kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt.  
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 Wilt U echt bezig zijn met voetbal, neem dan gerust contact op met sportieve cel en 

sluit U aan als trainer/medewerker bij de club. 

 Respect is de basisvoorwaarde : zowel voor de spelers, trainers, afgevaardigden en 

supporters van de eigen ploeg als de tegenstander, evenals voor de scheidsrechter ! 

Enkele praktische afspraken :  

 Blijf tijdens wedstrijden en/of trainingen achter de hekken/reclameborden. 

 Kom niet in de kleedkamers tenzij op verzoek van de trainer/afgevaaardigde. 

 Op en rond het kunstgrasveld is het verboden te roken. 

 Help uw zoon/dochter bij het vervoer naar uitwedstrijden. 

 Voldoe tijdig het lidgeld. 

 De infrastructuur, zowel thuis als op verplaatsing wordt gerespecteerd. 

 Uiteraard kan het voorkomen dat u het niet eens bent met een aantal zaken en/of 

voorvallen, tips en vragen zijn altijd welkom: in dit geval kunt u overleggen met de 

trainer, afgevaardigde , jeugdcoördinator of andere leden van het jeugdbestuur. 

(ombudsman) -> mail naar ombudsman@kvksveltamelsele.be 

 

 

Met dank voor uw medewerking om voor iedereen van voetbal een feest te maken ! 

Jeugdbestuur KVK SVELTA MELSELE 

 




