Dit document heeft betrekking tot de jeugd in zijn totaliteit alsook de verantwoordelijke
ouder(s).

Voorwoord jeugdcoördinator.
Onze vereniging heeft in de loop der jaren een zéér goede naam opgebouwd. Om deze naam
te behouden zijn we tot het opstellen van enkele gedragsregels overgegaan. Deze
gedragsregels hebben tot doel aan te geven welk gedrag door onze vereniging getolereerd
wordt.
Ik ben er van overtuigd dat deze charter er verder zal toe bijdragen om er een gezonde,
correcte en voorbeeldige jeugdwerking op na te houden.

Gedragscode
❑

❑

❑
❑
❑

❑

Wij gedragen ons sportief en gedisciplineerd op en rond het terrein en in de
kleedkamers (op training en wedstrijden). Sportief gedrag … dit betekent : geen
verbaal en/of lichamelijk geweld hanteren, geen discriminerende opmerkingen, niet
pesten, geen vernielzucht, …(Zie statement tegen agressie op de website)
Schorsingen na een sanctie van de scheidsrechter wegens verbaal en/of lichamelijk
geweld zal door de vereniging onderzocht worden en eventuele bijkomende gevolgen
kennen.
Wij hebben respect voor de tegenstander, de scheidsrechter, de installaties, de
uitrustingen, het trainingsmateriaal en andermans eigendom.
Opzettelijke vernielingen en beschadigingen zullen zwaar gesanctioneerd worden.
Spelers die betrapt worden op het gebruik, bezit of dealen van drugs worden
onmiddellijk verwijderd van de terreinen van KFCV. Zij zullen na beslissing van het
jeugdbestuur als speler zwaar gesanctioneerd worden en kunnen definitief geschrapt
worden. Een beroep tegen deze beslissing is niet mogelijk.
Geen onnodige waardevolle voorwerpen of grote hoeveelheden geld meebrengen naar
de kleedkamer. De vereniging is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging
van persoonlijke zaken.

Afwezigheid
❑

Bij afwezigheid op training of wedstrijd wordt altijd én vooraf de trainer verwittigd
met opgave van de reden van de afwezigheid. De aanwezigheden worden nauwgezet
bijgehouden.

Lidgeld
❑

De vooropgestelde lidgelden dienen ten laatste tegen de vooropgestelde datum (zie
brief lidgeld op de website) betaald te zijn op de daarvoor beschikbare rekening.
Spelers waarvan het lidgeld voor aanvang van de competitie niet betaald is,

❑

❑

komen niet in aanmerking voor wedstrijden te spelen. Een beroep tegen deze
beslissing is niet mogelijk.
Wanneer trainers of spelers die de club willen verlaten tijdens of na een lopend
seizoen en die nog schulden hebben t.o.v. de voetbalclub KFC Varsenare, kunnen
geweigerd worden op een transfer. Wanneer de schulden vereffend worden is de
desbetreffende speler of trainer vrij.
Betaalde lidgelden worden onder geen enkel geding terugbetaald.

Wedstrijden
❑

❑

❑

❑
❑

❑
❑

❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑

De trainer/jeugdcoördinator zijn 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 (zie missie/visie van KFCV op de
website).
De selectie/ploegopstelling wordt o.a. bepaald door zaken als technische en tactische
vaardigheden, inzet/gedrag tijdens de trainingen en wedstrijden en de aanwezigheid op
de trainingen. Wij streven er naar om iedereen zo veel mogelijk de nodige
speelkansen te geven (zie missie en visie op de website)
De geselecteerde spelers krijgen elke week na de laatste training voor de
eerstvolgende wedstrijd een melding van selectie via het daarvoor bestemd forum van
onze website, waarop de wedstrijd van het weekend en het uur van bijeenkomst wordt
meegegeven.
Bij ieder wedstrijd dragen de geselecteerde spelers de training van KFC Varsenare
(uniformiteit + herkenning) en hebben ze hun voetbaltas van KFCV bij.
Voor de wedstrijden op verplaatsing wordt er steeds afgesproken op de parking van
ons complex op het vooraf bepaalde tijdstip. Spelers die eventueel rechtstreeks rijden
laten dit weten aan de trainer.
Bij thuiswedstrijden mogen de spelers de kleedkamers niet betreden zonder
aanwezigheid van de trainer en/of de ploegafgevaardigde.
Bij elke wedstrijd wordt aan de trainer, afgevaardigde, medespelers en andere
aanwezigen (op dat moment) een hand gegeven zowel bij het aankomen als bij het
weggaan.
Men zorgt ervoor dat de voetbalschoenen voor aanvang van de wedstrijd gepoetst zijn.
Men zorgt, van thuis uit, ervoor dat de speler bij iedere wedstrijd voorzien is van een
drinkbus, gevuld met water en/of sportdrank.
Iedere speler dient voor aanvang van de wedstrijd zijn identiteitskaart (ID-kaart) af te
geven aan de ploegafgevaardigde. Een speler kan niet aantreden indien hij dit niet
voorleggen. Let wel, indien u voor het einde van de betrokken wedstrijd nog uw
identiteitskaart (ID-kaart) kan voorleggen, dan mag de speler in kwestie de wedstrijd
meespelen en zal dit geen gevolg hebben op de uitslag.
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 !! Net buiten de kleedkamers kan je op een ordentelijke manier de
voetbalschoenen poetsen onder de kraan.

❑

❑
❑
❑

❑
❑

❑

Iedere speler heeft bij aanvang van de competitie zijn eigen broekje en een paar
wedstrijdkousen. Daar is hij persoonlijk voor verantwoordelijk en deze dient hij bij
iedere wedstrijd mee te hebben.
Na de wedstrijd worden de voetbaltruien netjes bij elkaar gelegd.
Na de wedstrijd is men verplicht te douchen en verlaat men binnen de 30 minuten de
kleedkamers (= einde verantwoordelijkheid trainer).
Het verlaten van de kleedkamer gebeurt rustig en in de kantine proberen we in groep
bij elkaar te blijven. De aanwezige ouders van de verschillende spelertjes geven we de
hand.
De spelers dienen gezamenlijk, in groep, hun drankje en/of broodjes te nuttigen aan de
daardoor voorziene tafels.
Wees niet ontmoedigd als je als nationale speler een bijzondere of gewestelijke
wedstrijd moet spelen, dit kan nodig zijn om een tekort aan spelers op te vullen. Dit
kan ook een andere reden hebben. Deze moet dan ook gemeld worden door de trainer
aan de speler en aan de ouders. De beslissing ligt bij de trainer in samenspraak met de
jeugdcoördinator.
Het kan best zijn dat een gewestelijke of bijzondere speler een nationale wedstrijd
moet spelen. Dit is een beloning voor uw positieve ingesteldheid, goede inzet en
positieve voetbalrapporten. De beslissing ligt bij de trainer in samenspraak met de
jeugdcoördinator.

Trainingen.
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑

❑

Bezoek zo veel mogelijk iedere training en dit in uw eigen belang! Het
trainingsbezoek wordt immers geregistreerd.
De trainingen starten stipt en eindigen (meestal) stipt. Wees dus op tijd!
Niemand verlaat de training zonder toestemming van de trainer/jeugdcoördinator.
Na de training moet men douchen (laat dit reeds vanaf de kleinsten een positieve
attitude worden). Men blijft niet langer dan nodig in de kleedkamer (max 20 minuten
na de training).
Verzorg je lichaam, gebruik zeep en badslippers bij het douchen.
Er wordt zorg gedragen voor alle uitrustingen.
Als je kiest voor een competitie- en ploegsport dan gaat een training of wedstrijd voor
een verjaardagsfeestje, enz. …
Studies komen altijd op de eerste plaats !!! Ouders moeten er op toezien dat de
schoolresultaten van de kinderen niet verwaarloosd worden door hun activiteiten op de
vereniging. Schoolproblemen worden tijdig aan de technische staf gemeld. School en
voetbal moeten elkaar aanvullen en niet wegduwen. Daarom is een juiste
studiemethode en het plannen van de taken van groot belang.
In proefwerkperiode is trainen geen verplichting. Het kan wel een goede ontspanning
zijn.
De jeugdcoördinator bepaalt het tijdstip wanneer er niet meer in korte broek en
voetbaltruitje met korte mouwen mag gevoetbald worden.
Zorg ervoor dat je eigen kledij steeds in orde en aangepast is aan de
weersomstandigheden (schoenen gepoetst – regenjas – een extra trui – handschoenen –
muts - scheenbeschermers - …)
Indien de weersomstandigheden het niet toelaten om te trainen, dan wordt dat
minimum 2 uur voor aanvang van de eerste training van de desbetreffende dag op de
website meegedeeld.

❑

❑
❑

❑
❑
❑

Bij een plotse weersverandering waarbij het niet veroorloofd is om te trainen wordt ter
plaatse een beslissing genomen. Het is daarom voor de ouders aangewezen om bij een
drastische weersverandering steeds even mee te komen met uw zoon en u ervan te
vergewissen indien de training kan doorgaan of niet. Zo voorkomen we situaties
waarin de kinderen dan nog een hele tijd moeten wachten tot de ouders hen terug
komen ophalen.
Na de training en na het verlaten van de kleedkamer neemt men direct de kortste,
veiligste weg terug naar huis.
Iedereen wacht in de kleedkamer tot de trainer de spelers komt halen (er worden voor
de trainingen géén ballen uit het materiaalhok gehaald en het trainingsveld wordt niet
betreden.
Bij het verlaten van de training meldt iedere speler zich bij de trainer.
Spelers die op gelijke welke manier de trainingen blijven storen worden
gesanctioneerd.
Vanaf U12 worden de spelers ingeschakeld om de kleedkamer na de trainingen netjes
te kuisen. Dit gebeurt d.m.v. een beurtrol opgesteld door de trainer. Deze taak hoort
bij de algemene opvoeding binnen een teamsport en spoort aan tot respect voor de
kleedkamers. Indien u aangeduid wordt, dan voer je die opdracht ook zonder morren
uit en zorg je dat de kleedkamer ordentelijk en gekuist achtergelaten wordt.

Ouders.
Ouders zijn een belangrijke schakel binnen onze vereniging. Graag willen wij ouders
stimuleren om regelmatig uw zoon/dochter te komen aanmoedigen tijdens de wedstrijden.
Enkele tips …
❑

❑

❑
❑

❑

❑
❑
❑

Wees enthousiast en moedig uw zoon/dochter als ook de medespelers van de ploeg
aan. Toon dat u een echte supporter bent.(zie brief “Ik ben een echte supporter” op de
website.
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 niet met zijn beslissingen. De
scheids heeft altijd gelijk … ook al deelt u zijn mening niet, blijf steeds beleefd!
Een ouder, grootouder dient de ploeg tijdens de wedstrijden aan te moedigen van
achter de omheining! Indien u als ouder, grootouder, volwassenen het terrein betreedt
tijdens de wedstrijden dan wordt u een boete opgelegd door KFC Varsenare ten
bedrage van 500 euro! Deze boete kan rechtsgeldig gemaakt worden door toedoen
van een advocaat en een aangetekende zending. Tevens kan een ouder, grootouder,
volwassenen worden geweerd uit het stadion voor een periode te bepalen door het
bestuur van KFC Varsenare en dit in samenspraak met politie en het gemeentebestuur.
Wanneer u de intentie hebt om de scheidsrechter fysiek en/of verbaal met geweld te
bedreigen of zelf aan te vallen dan wordt u aansprakelijk gesteld om alle onkosten te
vergoeden die deze wansmakelijke actie zouden teweeg gebracht hebben. KFC
Varsenare wordt bij deze niet verantwoordelijk gesteld om de gevolgen van uw actie
te dragen.
Gun uw kind het kind zijn.
Toon correct gedrag en taalgebruik.
Wees verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind naar ons sportcomplex en naar
huis. Stippel met hem de meest veilige weg uit.

❑

❑

❑
❑
❑
❑

❑

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 je trainer
of de jeugdcoördinator. Iedere woensdag zijn zowel de sportief verantwoordelijke als
de gerechtelijke correspondent aanwezig in de kleine kantine en dit tussen 18u en 20u
om eventuele problemen te bespreken. Mensen spreken mensen …
Weet dat uw kind in opleiding bezig is !
Het scorebord analyseren en daaruit conclusies trekken kan best interessant en leuk
zijn, maar staat lijnrecht tegenover de opleiding binnen onze vereniging.
Zorg ervoor dat uw kind steeds op tijd is voor trainingen en wedstrijd.
Indien je echt begaan bent met de ploeg waarin uw zoon voetbalt of met de vereniging
in zijn totaliteit dan kan u zich steeds op één of andere manier engageren bij ploegen/of clubactiviteiten. U kunt daarvoor steeds de jeugdcoördinator of iemand van het
jeugdbestuur aanspreken.
Beslissing genomen door de technische staf worden genomen in het belang van de
speler. Deze zijn bespreekbaar, maar niet omkeerbaar.

Allerlei.
❑

❑

❑
❑
❑

❑

❑

Voetballen bij een andere ploeg (bv testwedstrijd en/of –training-) moet vooraf steeds
meegedeeld worden aan de trainer en/of de jeugdcoördinator dit met betrekking tot de
verzekering ( er moet een schriftelijk akkoord gegeven worden door KFCV).
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 getuigd 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.
Er worden jaarlijks twee oudercontacten gehouden voor de categorieën U11 t.e.m.
U19. Het eerste oudercontact wordt gepland in de maand december het tweede volgt
in de maand april.
Voor de categorieën voetbalschool t.e.m. U10 krijgen de spelertje tweemaal per jaar
een “voetbalrapport” mee. Eén in de maand december en één in de maand april.

Wat te doen bij sportongeval?
1. De kwetsuur of het ongeval onmiddellijk melden aan de ploegafgevaardigde of aan de
trainer.
2. Door de clubdokter (Dr Verstraete) een medisch getuigschrift en de ongevalsaangifte
laten invullen. Dit formulier is ter beschikking bij onze clubdokter en in het
secretariaat. Indien er een behandeling bij een kinesist nodig blijkt, is een
voorafgaande toestemming van de verzekering vereist. De terugbetaling wordt pas
vanaf de datum na ontvangst van de vraag om toelating uitgekeerd. Daarom moet deze
behandeling + het aantal beurten op het medisch getuigschrift vermeld worden. Indien
de kinetherapeutische behandeling later dan bij de aangifte van het ongeval

voorgeschreven wordt moet onmiddellijk een fotocopie van dit voorschrift bezorgd
worden aan het secretariaat. Dit wordt dan door de vereniging overgemaakt aan de
K.B.V.B. (voor verdere uitleg kunt u terecht bij onze gerechtelijke correspondent)
3. De ongevalsaangifte onmiddellijk bezorgen aan: Dhr Dirk Devooght
(deze moet binnen de 14 dagen doorgestuurd worden aan de K.B.V.B.)
4. Attest van genezing van de KBVB zal aan U bezorgd worden, vraag het secretariaat
van KFC Varsenare om dit formulier, want dit moet ingevuld worden voordat U enige
aanspraak kan maken op terugbetaling
5. Bij volledige genezing:
o zo snel mogelijk uw genezingsattest laten invullen
o hiervoor een controle onderzoek passeren bij de clubdokter
o zo spoedig mogelijk alle onkostennota's van hospitalisatie, kinesitherapie,
enz..... indienen bij uw ziekenfonds voor terugbetaling door dit ziekenfonds
o vraag steeds aan uw ziekenfonds een bewijs van terugbetaling!!!
o Alle afrekeningen bezorgen op het secretariaat van KFC Varsenare

- Medisch getuigschrift (in te vullen door de geneesheer)
- Aangifte van ongeval (in te vullen door KFCV)

Slotwoord jeugdcoördinator.
Deze sportieve charter werd opgesteld in het belang van het behouden van een goed
uitgangsbord voor onze vereniging, onze jeugdwerking. Het nastreven van deze regels is
in het belang van iedereen en zal nauwlettend worden opgevolgd door de bevoegde
personen. Overtredingen zullen met ouders, trainers en jeugdcoördinatoren besproken
worden.
Ik ben er van overtuigd dat het naleven van deze gedragscode een eerste stap is naar
sportief succes!
Bousson Yannick
Sportief Verantwoordelijke KFC Varsenare

Bij betaling van het lidgeld aanvaardt u de volledige reglementering van KFCV, zo
opgesteld in het Sportief Charter van KFC Varsenare (terug te vinden in het
infoboekje en op de website).

