Voorwoord
Dit charter heeft tot doel om duidelijk aan te geven welk gedrag we van onze spelers en
ouders kunnen tolereren. Het is de bedoeling dat we, samen met jullie, een positief imago
creëren zodat we als vereniging verder kunnen groeien. Wie het moeilijk heeft met bepaalde
regels of eventueel voorstellen heeft om dit charter inhoudelijk te verbeteren, kan met zijn
vragen of opmerkingen steeds terecht bij de Jeugdcoördinator of Technisch
Verantwoordelijke Jeugdopleiding (TVJO).

Gedragscode
 Wij gedragen ons sportief en gedisciplineerd op en rond het terrein en in de kleedkamers
(op training en wedstrijden). Sportief gedrag betekent o.a. geen verbaal en/of lichamelijk
geweld hanteren, geen discriminerende opmerkingen maken, niet pesten en geen
vernielzucht.
 Wij hebben steeds respect voor de tegenstander, de scheidsrechter, de infrastructuur,
het trainingsmateriaal en andermans eigendom.
 Opzettelijke vernielingen en beschadigingen zullen zwaar gesanctioneerd worden.

Afwezigheid


Wie niet aanwezig kan zijn op training of wedstrijd, moet vooraf de trainer verwittigen.
De aanwezigheden worden bijgehouden door de trainers.

Wedstrijden








De trainer/TVJO is verantwoordelijk voor de selectie, ploegopstelling en de speelwijze
van de ploeg. Deze laatste werd besproken met het trainersteam en behoort tot de
sportieve visie van de vereniging.
De selectie/ploegopstelling wordt o.a. bepaald door zaken als technische en tactische
vaardigheden, inzet/gedrag tijdens de trainingen/wedstrijden en de aanwezigheid tijdens
trainingen.
De geselecteerde spelers krijgen elke week na de laatste training voor de eerstvolgende
wedstrijd een briefje, e-mail of SMS waarin de wedstrijd van het weekend en het uur van
bijeenkomst worden vermeld.
Voor iedere wedstrijd dragen de geselecteerde spelers de training van F.C.E. Meetjesland
(uniformiteit + herkenbaarheid). Na de wedstrijd probeert men in de mate van het
mogelijke de training te dragen. Is deze vuil en/of nat dan kan men uiteraard propere en
droge kledij aantrekken.























Voor de wedstrijden op verplaatsing wordt er steeds afgesproken op de parking van ons
terrein op het vooraf bepaalde tijdstip. Spelers die eventueel rechtstreeks rijden laten dit
altijd weten aan de trainer of afgevaardigde.
Bij thuiswedstrijden mogen de spelers de kleedkamers niet betreden zonder
aanwezigheid van de trainer en/of de afgevaardigde.
Bij elke wedstrijd wordt aan de trainer, afgevaardigde, medespelers en andere
aanwezigen (op dat moment) een hand gegeven.
Men zorgt ervoor dat de voetbalschoenen voor aanvang van de wedstrijd gepoetst zijn.
Tijdens de wedstrijden mag er tot en met de categorie van de beloften doorlopend
vervangen worden. Bij een vervanging geeft men de inkomende speler een hand.
Iedereen zet zich steeds 100 % in voor de ploeg, want voetbal is een teamsport.
Na het einde van de wedstrijd zijn we sportief en geven we een hand aan de
tegenstanders en de scheidsrechter(s).
Na de wedstrijd worden de voetbalschoenen niet uitgeklopt in de kleedkamer of in de
gang. Doe dit buiten! Ook de douches zijn geen plek om de schoenen te poetsen.
Na de wedstrijd wordt het voetbalbroekje, –truitje en kousen netjes bij elkaar gelegd.
Na de wedstrijd is men verplicht te douchen en verlaat men binnen de 30 minuten de
kleedkamers (= einde verantwoordelijkheid trainer/afgevaardigde).
Het verlaten van de kleedkamer gebeurt rustig.
Voor de U6 en U7 is slechts 1 (groot)ouder per kind in de kleedkamer toegelaten. Hij of
zij mag het kind helpen bij het aan- en uitkleden. Bij de U8 beslist de trainer hoelang dit
nog toegelaten is. In de loop van het seizoen verwachten we wel dat de spelers geen
hulp meer nodig hebben.
Na elke thuiswedstrijd (competitie) krijgen de spelers een drankbonnetje aangeboden.

Trainingen
















Neem zoveel mogelijk deel aan de trainingen. Deze worden geregistreerd.
De trainingen starten stipt. Wees dus op tijd!
Niemand verlaat de training zonder toestemming van de trainer/jeugdcoördinator.
Draag zorg voor het trainingsmateriaal.
Studies komen altijd op de eerste plaats!
De jeugdcoördinator bepaalt het tijdstip wanneer er niet meer in korte broek en
voetbaltruitje mag getraind worden.
Zorg ervoor dat je eigen kledij steeds in orde en aangepast is aan de
weersomstandigheden (schoenen gepoetst – regenjas – een extra trui – handschoenen –
scheenbeschermers - …)
De clubtraining wordt in principe niet gebruikt om mee te trainen (een tweede training
kan men eventueel bijbestellen).
Na de training en na het verlaten van de kleedkamer neemt men direct de kortste,
veiligste weg naar huis.
Bij het verlaten van de training meldt iedere speler zich bij de trainer.
Ouders kunnen de trainingen bijwonen maar moeten wel achter de omheining blijven.
Uiteraard bemoeien zij zich niet met het verloop van de training.

Ouders
Ouders zijn een belangrijke schakel binnen onze vereniging. Wij willen hen dan ook
stimuleren om regelmatig hun zoon/dochter te komen aanmoedigen tijdens de wedstrijden.
Enkele tips …
















Wees enthousiast en moedig uw zoon/dochter alsook de medespelers van de ploeg aan.
Toon dat u een echte supporter bent.
Laat tactische richtlijnen tijdens de wedstrijden achterwege. De spelers krijgen de nodige
instructies van de trainer. De kinderen hebben het soms al moeilijk genoeg met de bal,
zichzelf en de tegenstander.
De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoeit u zich dan ook niet met zijn beslissingen.
De scheidsrechter heeft uiteindelijk altijd gelijk. Ook al deelt u zijn mening niet, blijf
steeds beleefd!
Gun uw kind het kind zijn.
Toon correct gedrag en taalgebruik.
Wees verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind naar en van ons sportcomplex.
Op verplaatsing willen we graag een beroep doen op uw medewerking om spelers te
vervoeren naar het terrein van de tegenstander. Spreek af met andere ouders en meldt
dit aan uw trainer.
Als je een probleem hebt, blijf er dan niet mee zitten, maar bespreek het met de trainer
of jeugdcoördinator.
Weet dat uw kind in opleiding is!
Het scorebord analyseren en daaruit conclusies trekken, kan best interessant en leuk
zijn, maar staat soms lijnrecht tegenover de opleiding binnen onze vereniging.

Allerlei









Voetballen bij een andere ploeg (testwedstrijd en/of –training-) moet vooraf steeds
meegedeeld worden aan de trainer en/of de jeugdcoördinator. Dit is van belang voor de
verzekering. Er moet een schriftelijk akkoord gegeven worden door F.C.E. Meetjesland.
Een goede sfeer tussen trainers, spelers en ouders is bevorderlijk voor het behalen van
goede voetbalresultaten. Het is de bedoeling dat wij verzorgd voetbal, gekoppeld aan de
nodige inzet, bij alle ploegen nastreven.
Resultaat is ondergeschikt aan de manier van voetballen. Willen winnen getuigt van een
goede mentaliteit, maar winnen primeert niet, goed voetballen wel …
Ploegbelang staat boven eigenbelang.
Alle spelertjes worden op een eerlijke, correcte en consequente manier beoordeeld op
gebied van technische en tactische vorderingen, gedrag en ingesteldheid en
trainingsopkomst. Deze beoordeling(en) wordt(en) gebruikt voor de doorstroming naar
een volgende categorie.

