Gedragscode voor ouders
•

Zorg ik ervoor dat mijn kind steeds op tijd aanwezig is op training en wedstrijd:
- 15 minuten voor de training begint.
- 45 minuten voor de wedstrijd.
- Bij uitwedstrijden op opgesproken uur aan de verzamelplaats.

•

Bij niet aanwezig zijn op training of wedstrijd wordt de trainer zo vlug mogelijk op de
hoogte gebracht door de ouder of door de speler.

•

Niet te roken op het korfbalveld.

•

Ten laatste 7 dagen voor de wedstrijd de drive in te vullen of je kind kan spelen of
niet, en of je kunt rijden bij uitwedstrijden.

•

Zich op regelmatige basis inzetten voor het vervoer en de clubactiviteiten.

•

Mijn kind te stimuleren om zijn/haar talenten te ontwikkelen, maar geen overdreven
druk op zijn/haar schouders te leggen.

•

Belangstelling te tonen voor de sport van mijn kind en om regelmatig te gaan kijken
naar een training en/of om te supporteren voor de wedstrijden.

•

De coaching over te laten aan de trainers.

•

De spelers enkel op een positieve manier aan te moedigen.

•

Mijn kind te stimuleren om zich aan de regels van het spel en de fairplay te houden.

•

Mijn kind respect leren op te brengen voor de prestaties van de teamgenoten en
tegenstrever.

•

De beslissingen van spelers, trainers van de twee ploegen, als ook de scheidsrechter
te respecteren.

•

Elke vorm van verbaal of fysiek geweld tegenover kinderen, volwassenen,
scheidsrechters en supporteren te onthouden.

•

Te applaudisseren voor de goede inzet van de spelers van beide teams.

•

De trainer en/of jeugdverantwoordelijken op de hoogte te brengen van eventuele
problemen waarmee mijn kind geconfronteerd wordt.

•

De regels van de club te respecteren, ook bij uitwedstrijden.

•

Grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, agressie, racisme, discriminatie en
ongewenst seksueel gedrag hoort niet thuis in onze club.

