
 

 

CLUBAFSPRAKEN OUDERS 

 

1  Algemeen 

Als ouder/verzorger heeft u bij het lezen van deze info inmiddels begrepen dat wij uw medewerking hard nodig 
hebben om de kwaliteit van onze jeugdafdeling te verbeteren en er voor te zorgen dat de gedragsregels worden 
nageleefd. Wij vragen u de gedragsregels door te nemen met uw kind. Voetbal is een leuke sport, maar de 
ervaring leert dat kinderen zich er niet steeds van bewust zijn dat lid zijn van een vereniging ook verplichtingen 
met zich meebrengt.  
 

Het komt nog al eens voor dat kinderen: 
• Geen zin hebben om te trainen of wedstrijden te spelen 
• Geen fut hebben om de kleedruimte op te ruimen 
• Balen van een trainer/leider, die eisen stelt 
• Moeite hebben om op tijd te komen 
• Problemen hebben met teamgenoten 

Dit zijn zaken waar iedere club mee te maken heeft en die vaak van invloed zijn op het gebeuren binnen een 
team. Het is niet leuk voor een trainer en teamgenoten als maar de helft komt opdagen bij de training. De sfeer 
bij een vereniging en zeker binnen een team wordt in hoge mate bepaald door spelers en ouders/verzorgers. 

Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij een voorbeeldfunctie hebben en hun kind erop wijzen dat lid zijn 
van FC Gullegem betekent dat hij/zij zich houdt aan de regels en een positieve bijdrage levert aan het 
teamgebeuren. 

  

2  Tips voor ouders 

• Geef blijk van belangstelling door zoveel mogelijk mee te gaan naar trainingen en wedstrijden. 
• Wees enthousiast. 
• Positieve aanmoedigingen stimuleren uw zoon/dochter en medespelers. 
• Uw kind niet geldelijk  belonen voor het scoren van doelpunten, dit is slecht voor de ontwikkeling van de 

juiste teamgeest. 
• Laat het coachen over aan de jeugdtrainer en leider, dit voorkomt onduidelijkheid. 
• Leer uw kind zich sportief te gedragen tegenover zijn/haar tegenspelers, medespelers  of scheids- en 

grensrechter 
• Leer uw kind beslissingen van de scheidrechter te accepteren 
• Spoor uw kind niet aan tot gemeen spel of het nemen van revanche na een harde actie van de tegenstander 
• Ageer niet naar de scheidsrechter, grensrechter of tegenstander 

  

  



 
 

3  Mededelingen voor ouders 

Stel ons tijdig op de hoogte omtrent bijzondere omstandigheden aangaande uw kind(eren), die mogelijk van 
invloed kunnen op zijn/haar functioneren binnen groepsverband en waaraan vanuit de vereniging speciale 
aandacht gewenst is. 

Zonder tegenbericht van de leider of trainer gaat het voetballen altijd door. Dit geldt zowel voor de trainingen als 
de wedstrijden. Valt er om wat voor reden dan ook een training uit, dan wordt iedereen door de trainer daarvan 
op de hoogte gesteld. Dus ook bij wat slechter weer of tijdens vakanties gaat de training in principe gewoon door. 
Ook wanneer de wedstrijd wordt afgelast ontvangen jullie hierover een telefoontje/e-mail. 

Het deelnemen van uw kind aan de training is verplicht. Bij verhindering dient dit tijdig vooraf doorgegeven te 
worden aan de trainer/leider. Dit geldt eveneens bij het afmelden voor een (oefen)wedstrijd of toernooi; 

Tijdens wedstrijden is het dragen van FC Gullegem kledij verplicht. Zorg ook voor goede kledij en 
scheenbeschermers tijdens de training; Wij streven ernaar om zoveel mogelijk in de kleuren van de club te 
trainen. 

Zorg er voor dat uw kind(eren) op tijd aanwezig zijn voor de training en wedstrijd. Te laat komen werkt uitermate 
storend bij trainers en spelers die wel op tijd zijn. 

Het gebruik van alcohol alsmede het roken is bij FC Gullegem niet toegestaan. Ouders hebben hierin een 
toezichthoudende rol. 

  

4  Vervoer 

Wij verwachten dat ouders die in het bezit zijn van een auto, om beurt meerijden naar uitwedstrijden en 
tornooien. Als men om de beurt rijdt is er altijd genoeg vervoer. Het is van belang dat u beschikt over een goede 
inzittendenverzekering. 

  

5  Boetes en sancties K.B.V.B. 

In het geval van individuele sancties, zoals bij een gele of rode kaart, kunnen de kosten, die hieraan verbonden 
zijn, op de betreffende speler worden verhaald. 

Indien sprake is van een collectieve boete opgelegd aan een team, dan wordt deze verhaald op degene(n) die zich 
binnen het team schuldig heeft/hebben gemaakt aan wangedrag op grond waarvan de KBVB heeft besloten deze 
collectieve boete op te leggen. 

Mocht blijken dat er sprake is van collectief wangedrag dan zullen alle spelers van het team aangeschreven 
worden inzake de betaling van de opgelegde boete. 

  



 
 

6  Boetes en sancties FC Gullegem 

Sancties kunnen ook door trainers worden opgelegd, naast de door de K.B.V.B. opgelegde boetes en sancties. 
Hiervan wordt melding gemaakt aan de Jeugdcommissie. 

Indien sprake is van herhaaldelijke en/of ernstige overtredingen beoordeelt de Jeugdcommissie op basis van de 
beschikbare informatie, welke sancties zullen worden opgelegd. 

De trainer informeert de Jeugdcommissie wanneer hij/zij daar aanleiding toe ziet. De Jeugdcommissie bespreekt 
het geval, voert zo nodig een gesprek met de betreffende speler(s) en zijn/haar ouders en kan overgaan tot 
disciplinaire maatregelen. 

Ouders/verzorgers worden mondeling en zo nodig schriftelijk geïnformeerd over het wangedrag van hun kind. 

Bij diefstal, vandalisme en/of fysiek of verbaal geweld, wordt door FC Gullegem aangifte gedaan bij de politie. 
Daarnaast leidt dit tot onmiddellijke schorsing en kan zelfs leiden tot het ongedaan maken als lid van  
FC Gullegem. 

  

Tot slot 

Ondanks het feit, dat FC Gullegem er alles aan doet om de voetbalopleiding van uw kind optimaal gestalte te 
geven, zou het kunnen gebeuren dat u op- en/of aanmerkingen of klachten heeft. Aarzel niet hiermee naar de 
mensen te gaan die hier mogelijk iets aan zouden kunnen doen, namelijk de betreffende trainer van de 
leeftijdscategorie of de jeugdcoördinator. 

Het heeft geen zin deze op- of aanmerkingen of klachten op andere plaatsen te ventileren. De bovengenoemde 
personen zijn te allen tijde bereidt naar u te luisteren en zo nodig toelichting te 

 

 


