
 

 

CLUBAFSPRAKEN AFGEVAARDIGDEN 

 
 

Een ploegafgevaardigde is een vrijwilliger, die op vrije basis de jeugdwerking van FC Gullegem wil steunen: soms 

uit clubliefde, dikwijls omdat zijn/haar zoon deel uitmaakt van één van de jeugdploegen. 

 

De ploegafgevaardigde heeft een administratieve en sociale verantwoordelijkheid naar zijn/haar elftal, naar de 

ouders, naar de trainer.  

Voor de werking en de uitstraling van de club is het belangrijk dat alle ploegafgevaardigden hun rol en taak zo 

goed mogelijk uitvoeren. 

De ploegafgevaardigde heeft geen sportieve functie, want dit is de taak van de trainer. 

  

Vanwege het officiële karakter van zijn/haar functie naar de KBVB, is een aansluiting bij FC Gullegem verplicht. 

 

Voor de afgevaardigden wordt verwezen naar de informatiemap die is opgemaakt door de club. 

 

• De sportieve richtlijnen zijn de verantwoordelijkheid van de trainer. In onderlinge afspraak met de trainer 

kan je (bijvoorbeeld aan de overkant van het terrein) spelers mee aan deze richtlijnen helpen herinneren. 

Probeer de spelers positief aan te moedigen, zo creëert men een vriendschapsrelatie met de spelers.  

Spelers worden immers graag opgehemeld. We dienen hier echter op te merken dat u niet de trainer moet 

spelen, maar dat u zowel de zalvende als de strenge begeleider kunt zijn, een schouderklopje aan de spelers 

doet wonderen. 

 

• Hou steeds het verzorgingsmateriaal bij de hand. Tracht op de hoogte te zijn van behandeling van blessures. 

Een handleiding is eventueel bij de Jeugdcoördinator te verkrijgen. Tevens richt FCG op regelmatige basis 

bijscholingen EHBO in. 

 

• FCG beschikt over een defibrillator ook hiervoor zullen op regelmatige basis infoavonden worden gegeven. 

 

• Wijs ouders op onsportief gedrag of afbrekende kritiek! Tracht de supporters aan te manen opbouwende 

kritiek te geven en geef hierbij vooral het voorbeeld. Geef geen kritiek op de scheidsrechter en wees 

aandachtig dat de spelers dit ook niet doen (dit keert zich toch altijd tegen u.) 


