Charter KVC Delta Londerzeel
Werken met jongeren vraagt van elke opleider en begeleider een bijzondere inspanning. Dit charter is de leidraad
voor iedereen die betrokken is bij de jeugdopleiding van KVC Delta Londerzeel: spelers, staf en
(groot)ouders. Het naleving van dit charter moet onze visie borgen.
De jeugdopleiding van KVC Delta Londerzeel dankt dan ook iedereen voor het naleven en doen naleven van dit
charter.
Voetbal een feest!
Ouders, familie en vrienden van jeugdspelers zijn steeds van harte welkom langs de velden en in de cafetaria.
Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle beleving van het (jeugd)voetbal.
Wij (ouders, familie en vrienden van de jeugdspelers) hebben allemaal de verantwoordelijkheid om een onberispelijk
gedrag te tonen en te promoten tijdens trainingen en wedstrijden. Het moet spelers, ouders, toeschouwers,
afgevaardigden en opleiders mogelijk zijn om van voetbal te genieten in een veilige, positieve omgeving.
We moeten beseffen dat jeugdvoetbal een omgeving is waar de spelers hun technische, fysieke, tactische en mentale
vaardigheden kunnen/ mogen ontwikkelen. Winnen is niet alles.
KVC Delta Londerzeel verwacht dat toeschouwers zich steeds als waardige supporter gedragen en een voorbeeld
zijn voor onze jeugdige spelers.
Afspraken KVC Delta Londerzeel - supporter:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wij supporters, maken van elke voetbalwedstrijd een feest, wat ook de inzet van de match mag zijn
We moedigen de ploegen aan en zijn een voorbeeld voor alle spelers. Hevig en fanatiek supporteren voor
je eigen club moet zeker kunnen, maar dit kan en mag nooit een aanleiding of reden zijn voor enige vorm
van fysiek, mentaal en verbaal geweld
Wij engageren ons ertoe om de infrastructuur, zowel thuis als op verplaasting, te respecteren. We
betreden onder geen enkele vorm het speelveld en houden afstand indien geen afsluiting aanwezig is.
We tonen sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v.
de ploeg, de opleider en afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter.
Het coachen wordt aan de trainer overgelaten.
We geven geen kritiek op spelers wanneer zij fouten maken (uit fouten leert men waardoor ontwikkeling
mogelijk wordt gemaakt)
We roepen geen scheldwoorden of uiten geen agressief gedrag naar spelers of omstanders
We blijven in alle omstandigheden verantwoordelijk voor ons gedrag
We weigeren om deel te nemen aan activiteiten die de veiligheid in het gedrang kan brengen of die de
orde kan verstoren, zowel bij thuis als uitwedstrijden
We weerhouden ons van gelijk welke vorm van racisme en xenofobie
We respecteren de spelregels van het voetbal en de beslissingen van de scheidsrechter.
Wij, spelers, engageren ons ertoe om ons te onthouden van provocerende reacties, op en naast het veld.
Wij, spelers, blijven sportief, in de overwinning en nederlaag, en beseffen de gevolgen die onze reacties
kunnen hebben op het aanwezige publiek.
Wij, Delta Londerzeel, engageren ons om de supporters in de best mogelijke omstandigheden te
ontvangen, en dit in navolging van de huidige reglementering en verwachten ook van de tegenpartij en
scheidsrechters het naleven van dit charter.

KVC Delta Londerzeel, spelers, supporters gedragen ons als ambassadeurs van het voetbal en respecteren de
bovenstaande richtlijnen. Schending van één of meerdere principes kan na een gesprek met de
verantwoordelijken van onze club leiden tot een schorsing van ouder en/of speler.

Respect is een belangrijke waarde in onze club: zowel voor de spelers, trainers, afgevaardigden en supporters van
de eigen ploeg als de tegenstander en de scheidsrechter. Als ouder vervult u op dat een voorbeeldfunctie.
Hoe kun je als ouders hieraan meewerken ...
•

•

Een positieve belangstelling, maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw kind Kinderen
overbodige druk opleggen werkt contraproductief. Dwing ze nooit om uw ambities waar te maken.
Steun uw kind vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en geef goede prestaties een gepaste aandacht.
Enige zin voor relativering kan op termijn geen kwaad
Laat ze voetballen op hun niveau. Help ze realistische doelen te stellen.
Geen bemoeizucht of inmenging in ploegopstellingen, speelwijze of andere voetbaltechnische aspecten. Laat
het coachen aan de trainer over en laat ook uw waardering blijken. Dit zowel op training als tijdens
wedstrijden. Uw voetbalvisie is misschien niet de visie van de club.
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 kunnen rekenen.
Voetbal is voor onze spelers een hobby. Spelplezier moet ten alle tijd voorop staan. Bij een nederlaag durven
er al een keer traantjes vloeien. Probeer uw kind op die momenten duidelijk te maken dat sport meer is dan
winnen of verliezen. Voetbal draait ook om teamspirit, vriendschap en samenwerking.
Breng evenwicht tussen de sporteisen en de behoeften van het gezin en de school.

•

Help de kinderen een gezonde, evenwichtige levenswijze ontwikkelen.

•

Applaudisseer voor goed spel zowel voor uw kind als die van de tegenstrever.

•

Wees vriendelijk tegenover alle andere ouders, begeleiders, trainers en scheidsrechters.

•

Probeer niet kritisch te zijn op zijn medespelers maar focus je alleen op je eigen zoon/dochter. Elke speler
heeft zijn specifieke kwaliteiten. Een speler die graag dribbelt laat je zijn ding doen. Laat hem/haar zelf
ondervinden wanneer het teveel wordt en indien nodig grijpt de trainer wel in. Het Belgische voetbal is al zo
technisch beperkt en saai. Spontaniteit in het spel verhoogt de kwaliteit.

•
•
•
•
•

Enkele praktische richtlijnen ...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Probeer op wedstrijddagen van de kinderen aanwezig te zijn om ze aan te moedigen.
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.
Enkel ouders van U7/U8 zijn toegelaten in de kleedkamer. Alle andere ouders wachten buiten.
Laat je zoon/dochter dochter zelf zijn/haar sportzak klaarmaken en ook dragen. Je bent niet zijn/haar meid of
hulp. Zo leer je hem/haar zelfstandig worden.
Voetbal is een teamsport. We verwachten dat onze spelers dan ook zoveel mogelijk aanwezig zijn op
trainingen en wedstrijden.
Indien u kind toch niet aanwezig kan op een wedstrijd of training, verwittig dan zeker tijdig de trainer.
Op tijd komen is een vorm van elementaire beleefdheid. We rekenen er dan ook op dat iedereen op het
afgesproken uur aanwezig is voor trainingen en wedstrijden.
Zorg ervoor dat de sportkledij van uw kind gemerkt of genaamtekend is. Zo kunnen we verloren voorwerpen
tot een minimum beperken.
Heb je vragen, aarzel dan niet je vraag te richten aan de trainer Heb je vragen over het sportieve Spreek de
jeugdcoördinator aan en niet de trainer!
Je bent steeds welkom zolang het niet aan de toog gebeurt, tijdens de wedstrijd of training en vraag enkel wat
betrekking heeft op je zoon/dochter. Voor commentaar op andere spelers ben je aan het verkeerde adres.
Toon belangstelling in de hobby van uw zoon of dochter en probeer zelf zo vaak als mogelijk aanwezig te zijn
op wedstrijden, trainingen en andere clubactiviteiten. Je steunt hiermee de werking van club
Helpende handen zijn goud waard en elke vrijwilliger is onbetaalbaar. Als je kan spring even bij voor de club
van je zoon/dochter dit maakt van onze club een familieclub met een groot hart.

FORZA DELTA!

