Gedragscode voor trainers KC Leuven
•

Ik draag op een positieve manier de naam van onze club uit.

•

Ik draag zowel sportiviteit als recreatie hoog in het vaandel.

•

Ik besef een voorbeeldfunctie te hebben en gedraag mij hier ook naar.

•

Ik ga akkoord dat ieder lid recht heeft op correcte training, coaching en
spelgelegenheid.

•

Zonder tegenstander en scheidsrechter geen wedstrijden. Ik toon respect voor
iedereen.

•

Ga niet mee in het onsportieve gedrag van anderen. Wij blijven steeds sportief.

•

Ik handel eerlijk en rechtvaardig. Spelers en/of hun ouders hebben recht op mijn
eerlijke mening.

•

Ik weet dat motiverende en opbouwende coaching beter werkt dan negatieve
afbrekende commentaar.

•

Ik help mee zorg dragen voor de accommodatie en materiaal van de club.

•

Ik tracht aanwezig te zijn op jeugdvergaderingen. Mijn mening is even belangrijk als
die van iemand anders.

•

Ik kom gemaakte afspraken na, respecteer die en voer die uit. Ik uit hier openlijk géén
kritiek op. Wat binnenskamers besproken wordt, hou ik voor mijzelf.

•

Ik denk na over wat ik verspreid op sociale media (facebook, twitter,…).

•

Ik signaleer tijdig problemen en knelpunten naar de aangewezen persoon.

•

Ik verwijs door naar de juiste perso(o)n(en) bij ervaren problemen, vragen,
suggesties. Jeugdreeksen → JC/TC. Senioren, gewestelijken, recreanten →
TC/bestuur.

•

Ik doe niet mee aan geroddel, veronderstellingen, gissingen. Ik baseer me zoveel
mogelijk op de correcte feiten bij het communiceren en geef voorrang aan
rechtstreekse communicatie boven onrechtstreekse waar mogelijk.

•

Ik zet mij in voor extra activiteiten binnen de club en werk motiverend naar anderen
toe. Ik help collega-trainers, begeleiders waar nodig.

•

Ik ben tijdig aanwezig voor trainingen en wedstrijden.

•

Ik bereid de trainingen voor in functie van het jaarplan.

•

Bij afwezigheid tijdens de training zorg ik voor vervanging of verwittig de spelers en
ouders zo vlug mogelijk.

•

Ik zorg bij afwezigheid bij een match van mijzelf of collega-trainers voor vervanging
ten laatste 5 dagen voor de match.

•

Ik draag aangepaste kledij tijdens trainingen/wedstrijden en zie erop toe dat dit ook
geldt voor de spelers.

•

Wanneer het binnen mijn mogelijkheden ligt, tracht ik mijzelf bij te scholen met het
volgen van clinics en/of opleidingen.

•

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

