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BESTUURSLEDEN  
 

   
KRC Genk Ladies heeft een goede naam opgebouwd.  Om deze naam te behouden zijn we tot 
het opstellen van enkele gedragsregels overgegaan.  Deze gedragsregels hebben tot doel aan 
te geven welk gedrag door onze vereniging getolereerd wordt. 
We zijn van overtuigd dat dit charter er verder zal toe bijdragen om er een gezonde, correcte 
en voorbeeldige jeugdwerking op na te houden. 
 

Doelstelling van de jeugdafdeling binnen KRC Genk Ladies 
 
De doelstelling van KRC Genk Ladies met betrekking tot de jeugd kan enerzijds omschreven 
worden als het streven naar een zo breed mogelijke opleiding van de jeugd op voetbalgebied, 
zowel technisch, tactisch, conditioneel als mentaal. 
Anderzijds moet KRC Genk Ladies zorgen voor een totale ontwikkeling van zijn 
jeugdspelers. Als club zijn we niet allen verantwoordelijk voor het voetbaltechnische gedeelte 
van de opleiding, maar ook voor de totale ontwikkeling door discipline en een positieve 
levenswijze (fairplay, anti-racisme, gezondheid ...) bij te brengen. 
Mentaliteit en mentale weerbaarheid zijn ook twee aspecten die zorgen voor een optimale 
beleving van het voetbalspel. Er moet naar gestreefd worden dat de jeugdspeler een gezonde 
ambitie heeft, maar er moet ook geholpen worden bij het verwerken van teleurstellingen.  
 
Voor de jongste speelsters dient daarbij de nadruk te liggen op het beleven van plezier aan het 
voetbal en dient niet primair de prestatie voor op te staan. Het op een plezierige manier 
kennismaken met alle facetten van het voetbalspel is leidend. 
 
Vanaf de JEUGD-reeks wordt gestreefd naar het op een zo hoog mogelijk niveau voetballen 
en zal naast het beleven van plezier de nadruk verschuiven naar prestatievoetbal. Dit zal haar 
weerslag mede vinden in het uitselecteren van de spelers naar niveau. 
 
De realisatie van deze doelstelling moet er toe leiden dat er uiteindelijk kwalitatief goede 
spelers uit de jeugdopleiding komen ter versterking van de top van het seniorenvoetbal binnen 
KRC Genk Ladies. Hierbij moet opgemerkt worden dat echter niet alleen kwaliteit, maar ook 
kwantiteit (aantal spelers) nodig is om voor de continuïteit van KRC Genk Ladies te kunnen 
zorgen. 
 



Bovenstaande doelstelling kan worden gerealiseerd door de jeugd weloverwogen te laten 
voetballen, rekening houdend met hun specifieke leeftijdskenmerken en hen te voorzien van 
goede oefenstof.  
 
Om dit tot stand te brengen dienen onderstaande randvoorwaarden te worden ingevuld. 
 Een goede organisatie 
 Goed opgeleide jeugdtrainers (waar mogelijk gediplomeerd) 
 Voldoende trainingsmogelijkheden 
 Voldoende oefenmateriaal 
 Werken volgens een vastgesteld technisch beleid 
 Goed overleg tussen alle betrokkenen (trainers, spelers, bestuur, ouders) 
 
Het bestuur 
 
Het bestuur is een belangrijke schakel binnen onze vereniging.  
U zet mee de lijnen uit die wij als vereniging gaan volgen daarom is het grootste belang dat de 
leden van onze werking het goede voorbeeld geven. 
Hierna dus enkele afspraken voornamelijk voor voor, na en tijdens de wedstrijden. 
 

 U onderschrijft mee de missie en visie van KRC Genk Ladies en draagt dus onze visie op 
sportiviteit en respect hoog in uw vaandel. 

 Voor de wedstrijden werkt u mee aan een goede ontvangst van zowel de bezoekende 
ploegen alsook van de scheidsrechters op een positieve manier. 

 Net zoals bepaald in het charter voor jeugdspeelsters en ouders gedragen ook wij leden van 
de jeugdwerking ons sportief en gedisciplineerd op en rond het terrein 

 Sportief gedrag … dit betekent : geen verbaal en/of lichamelijk geweld hanteren, geen 
discriminerende opmerkingen, niet pesten, geen vernielzucht, … 

 Wij hebben respect voor de tegenstander, de scheidsrechter, de installaties, de uitrustingen, 
het trainingsmateriaal en andermans eigendom. 

 Opzettelijke vernielingen en beschadigingen zullen niet getolereerd worden en de 
eventuele bevoegde instanties zullen indien nodig verwittigd worden. 

 Wees enthousiast en moedig onze ploegen op een positieve manier aan.  Toon dat u een 
echte supporter bent. 

 Laat tactische richtlijnen tijdens de wedstrijden achterwege.  De speelsters krijgen de 
nodige instructies van de trainer.  De kinderen hebben het soms al moeilijk genoeg met de 
bal, zichzelf en de tegenstander. 

 De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoeit u zich niet met zijn beslissingen.  De 
scheidsrechter heeft altijd gelijk … ook al deelt u zijn mening niet, blijf steeds beleefd! 

 Toon correct gedrag en taalgebruik. 
 Na de wedstrijden staat u mee in voor de verdere opvang van de bezoekende ploegen en 

scheidsrechters, steeds op een positieve manier. 
 
U ben als lid van onze werking een vertegenwoordiger van onze vereniging.  Uw manier van 
handelen en doen bepaalt mee hoe de buitenwereld  onze vereniging beoordeelt. 
U werkt actief mee om de status van onze vereniging hoog te houden. 
Als lid van onze werking houdt u op een positieve manier toezicht op het naleven van de 
sportieve charters door zowel speelsters, ouders als supporters 

 
Wij danken u van harte voor uw inzet ten bate van onze club! 
 


