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     CHARTER   jeugdwerking 

    “Train the Ouder” 

 

 

INLEIDING 

De jeugd neemt binnen onze club een centrale plaats in, want zonder jeugdleden heeft de club geen 

bestaansrecht. Er wordt dan ook alles aan gedaan om onze vereniging voor de jeugd zo aantrekkelijk 

mogelijk te maken.  

SV Wevelgem City staat voor een opleiding waarin opvoeding en sportief voetbalonderricht 

samengaan. De club is er zich degelijk van bewust dat jeugd gelijk staat aan toekomst en doet er alles 

aan om zo veel mogelijk jeugdspelers te laten doorvloeien naar de eerste ploeg.  

De sportieve doelstellingen en eindtermen worden opgesteld door de coördinatoren en de sportieve 

cel. Deze doelstellingen garanderen de continuïteit in de ontwikkeling van de spelers 

Men gaat stap voor stap de doelstellingen trachten te behalen zonder af te doen aan het plezier van 

voetbal en de groepssfeer. Ook belangrijk is een goed contact met de ouders want samen kunnen 

de kinderen gestimuleerd en aangemoedigd worden in hun favoriete sport: het voetbal.  

Elke trainer wordt eveneens begeleid  en ondersteund door een de afgevaardigde van de 

verschillenden bestuurscellen. Deze cellen vormen de ruggengraat van de jeugdopleiding en dienen 

ter ondersteuning van de trainers. SV Wevelgem City wil elke trainer begeleiden in de vele aspecten 

van zijn functie . Op deze manier kan proactief worden opgetreden en bijgestuurd zodat  de 

communicatie tussen ouders, spelers, trainers en bestuur zo optimaal mogelijk verloopt.  

SV Wevelgem City  hoopt op deze manier bij te dragen tot het uitbouwen van een recreatieve of 
professionele voetbalcarrière van onze jeugdspelers.  
 
Hoe goed de club ook gestructureerd is toch kan er altijd wat fout lopen. Om dit tot een minimum te 
herleiden hebben we charters (of interne reglementen) opgesteld voor de spelers, ouders, trainers, 
coördinatoren en bestuursleden. 
 
De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht en worden geacht dit reglement te respecteren. 
 

Dit charter moet een leidraad zijn in de loopbaan van uw kind bij SV Wevelgem City. 

 

Veel succes, 
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LANGS DE ZIJLIJN 

1. Moedig het team aan maar laat het coachen over aan de trainers. 

2. Gebruik geen schunnige of oproerende taal. 

3. Gesprekken over uw kind vinden normaal enkel plaats tijdens de evaluatiegesprekken. Is er 

toch een dringend probleem, bespreek het dan niet vlak na de wedstrijd, maar maak een 

afspraak met de betreffende persoon: 

 Sportief:  trainer – coördinator – sportieve cel (bestuur) 

 Sociaal:  trainer  - coördinator – opvoedkundige/ethische cel (bestuur) 

 Communicatie:  trainer – coördinator – communicatiecel (bestuur) 

 Administratie/financieel:  trainer – secretariaat 

4. Onderscheid je in positieve zin van andere clubs door je gedrag, houding en positivisme.  

5. Vermijd emotionele reacties ten opzichte van trainer, scheidsrechter, andere spelers. 

6. Toon respect voor de tegenstander. 

 

THUIS 

 

1. Let samen met uw kind op rust en voeding (onzichtbare training!) 

2. Geeft voetbal de juiste plaats in uw gezin!  De sportieve ontwikkeling is belangrijk maar ook 

de school, het gezinsleven  en het algemeen welbevinden van het kind moet centraal staan. 

3. Toon belangstelling voor de sport en ga regelmatig supporteren. 

4. Leg geen overdreven druk op je kind 

5. Stimuleer uw kind om de trainingen en aanwijzingen stipt op te volgen. 

6. Luister naar uw kind! Probeer signalen van overbelasting, kwetsuren of psychosociale 

problemen zo snel mogelijk te detecteren en te melden aan de trainer. 

7. Stimuleer uw kind in een sportieve houding t.o.v. scheidsrechters, trainers, medespelers en 

tegenstanders.  

8. Leer uw kind om zelfstandig zijn uitrusting samen te stellen en te controleren op 

volledigheid. Dit is een leerproces! 

9. Social media is niet meer weg te denken uit onze maatschappij.  SV Wevelgem  vraagt echter 

loyaliteit t.o.v. de club. Het indiscretie brengen van de club is uit den boze! 

 

Dit charter is onderdeel van het sportieve en extra sportieve beleidsplan van SV Wevelgem City. Het 

moet de goede werking van de club, in al zijn facetten , in goede banen leiden en misverstanden uit 

de wereld helpen.  

Hou er rekening mee dat het niet volgen van de richtlijnen in dit charter gevolgen kan hebben voor 

uw kind! 

 

Voor gelezen,       Voor akkoord, 

Ouder        Voorzitter 
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