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Charter jeugd – ouders 

INLEIDING 
. 

Dit charter (of intern reglement) is opgesteld om iedereen in kennis te stellen van een aantal 
praktische afspraken omtrent de (jeugd)werking van SK Nossegem. 

 

ALGEMEEN 
 

▪ Ouders en spelers applaudisseren voor knap spel van beide teams. 

▪ Tijdens trainingen en wedstrijden worden de kinderen aangemoedigd, maar de 

instructies worden gegeven door de trainer. Uit tijdens wedstrijden of trainingen geen 

kritiek tegenover de trainer maar bespreek deze met hem op een gepast tijdstip en 

zeker niet in het bijzijn van de kinderen. 

▪ SK Nossegem ondertekende de Panathlon verklaring. 

▪ Elke speler en zijn ouders verbinden zich ertoe eventuele problemen via het 

aanspreekpunt, de trainer, de jeugdcoördinator of lid van het bestuur bekend te 

maken. Zij respecteren de integriteit van de club en laten zich niet verleiden om de 

club op een negatieve manier voor te stellen. 

▪ Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties (bv. premie voor doelpunten) 

wordt bij SK Nossegem niet toegepast. Voetbal is een collectieve sport. 

 

GEZONDHEID 
 

▪ Het gebruik van alcoholische dranken of elke vorm van drugs is ten strengste verboden 

voor elke jeugdspeler op het complex van SK Nossegem en zodra zij onder toezicht 

staan van de trainers bij uitwedstrijden. 

▪ Roken is eveneens voor de jeugdspelers verboden tijdens trainingen en matchen. 

Indien het toch gebeurt, zullen de ouders hiervan op de hoogte worden gebracht. 
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HOUDING 
 

▪ Vertoon sportief en voorbeeldig gedrag tegenover uw eigen kind, zijn/haar 

ploegmaats, tegenstrever of scheidsrechter. 

▪ We dulden geen agressieve, beledigende of schunnige taal op activiteiten van SK 

Nossegem of op sociale media. 

▪ Overdreven agressie, ongecontroleerd geweld, vandalisme en diefstal kan niet en zal 

door de trainer en bestuur gepast bestraft worden. Indien nodig kan de speler door het 

bestuur, uitgeschreven worden. 

KLEDING EN MATERIAAL 
 

▪ Elke speler van U6 tot U15 krijgt een oefenbal. Deze ballen worden gebruikt op de 

training en voor de wedstrijd opwarming. Als een speler zijn bal verliest of deze raakt 

defect, gelieve onmiddellijk de trainer te verwittigen. Een bal oppompen mag enkel 

door een medewerker van de club gebeuren. 

▪ De voetbalschoenen dienen steeds gekuist te zijn, en de oefenkledij in een reine staat, 

de trainer zal dit controleren. 

▪ Elke speler draagt zijn beenbeschermers bij trainingen en matchen. Een regenjas is een 

verplicht item in de sportzak. De trainer kan ook vragen om loopschoenen te voorzien. 

▪ Bij uitwedstrijden wordt de uitgangstraining gedragen. 

▪ De ouders worden verzocht aangepaste kledij aan de weersomstandigheden mee te 

geven. 

▪ Douchen na training en match zijn verplicht voor elke speler. Gsm’s staan uit in de 

kleedkamer. 

▪ Voetbalschoenen worden gereinigd aan de borstels buiten. Niet in de gang, 

kleedruimte of douche. 

▪ De kantine is verboden te betreden met voetbalschoenen. 

▪ Met ballen wordt enkel gespeeld op het veld. NIET in kantine, kleedruimte of 

bezoekerszone. 
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PRAKTISCHE RICHTLIJNEN 
 

▪ Ouders worden om organisatorische redenen niet toegelaten in de kleedkamers vanaf 

U9. 

▪ Alle ouders bevinden zich steeds achter de omheining tijdens de activiteiten van hun 

kind. 

▪ De spelers vertrekken gezamenlijk naar het oefenveld. Na de training komen ze 

gegroepeerd naar de kleedkamer terug en gaan zich douchen. Na het douchen worden 

2 spelers (vanaf U13) aangeduid om de kleedkamer op te kuisen. 

▪ Voor de veiligheid van onze jeugd, vragen wij de ouders om hun kinderen af te halen 

in/aan de kantine en dit ten laatste 15 minuten na het einde van de training of 

wedstrijd.  
▪ Vanaf U13 dienen de spelers in het bezit te zijn van een geldige identiteitskaart om te 

kunnen deelnemen aan competitiematchen en tornooien. De speler die deze vergeet, 

kan niet opgesteld worden. 
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